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Codenummer Omschrijving der werken Volgens Eenheid

0400.00000 VOORBEREIDENDE WERKEN, AFBRAAKWERKEN EN GRONDWERKEN

04ab.uvxyz Codering
04 = Hoofdstuk 04
ab = paragraaf

01: Voorbereidende werken
02: Droog grondverzet
03: Grondwerk voor bouwputten
20: Verlagen van het grondwaterpeil
21: Grondwerk ten behoeve van vooroever, strand en duin
24: Aanvulling met licht aanvulmateriaal

0401.uvxyz Voorbereidende werken volgens 4-1

uv = 20: op- en afbraakwerken
70: opmeting van de bouwplaats
71: topografische metingen t.b.v. grondonderzoek
72: inmeten strandprofielen
73: peilingen

xyz= volgnummer

Volledig slopen van gebouw bestemd voor bewoning met inbegrip van het 
aanvullen en verdichten van de door de afbraakwerken onstane putten

4-1.1.2.20

0401.20001 -, alleenstaand met bebouwd oppervlak A <= 100m² stuk
0401.20002 -, alleenstaand met bebouwd oppervlak 100m² < A <= 200m² stuk
0401.20003 -, alleenstaand met bebouwd oppervlak A > 200m² stuk
0401.20004 -, aangebouwd met bebouwd oppervlak A <= 100m² stuk
0401.20005 -, aangebouwd met bebouwd oppervlak 100m² < A <= 200m² stuk
0401.20006 -, aangebouwd met bebouwd oppervlak A > 200m² stuk
0401.20007 -, ingesloten met bebouwd oppervlak A <= 100m² stuk
0401.20008 -, ingesloten met bebouwd oppervlak 100m² < A <= 200m² stuk
0401.20009 -, ingesloten met bebouwd oppervlak A > 200m² stuk

Volledig slopen van gebouw niet bestemd voor bewoning met inbegrip van 
het aanvullen en verdichten van de door de afbraakwerken onstane putten

4-1.1.2.20

0401.20011 -, alleenstaand met bebouwd oppervlak A <= 50m² stuk
0401.20012 -, alleenstaand met bebouwd oppervlak 50m² < A <= 200m² stuk
0401.20013 -, alleenstaand met bebouwd oppervlak A > 200m² stuk
0401.20014 -, aangebouwd met bebouwd oppervlak A <= 50m² stuk
0401.20015 -, aangebouwd met bebouwd oppervlak 50m² < A <= 200m² stuk
0401.20016 -, aangebouwd met bebouwd oppervlak A > 200m² stuk
0401.20017 -, ingesloten met bebouwd oppervlak A <= 50m² stuk
0401.20018 -, ingesloten met bebouwd oppervlak 50m² < A <= 200m² stuk
0401.20019 -, ingesloten met bebouwd oppervlak A > 200m² stuk

Volledig slopen van gebouw bestemd voor bewoning zonder van het 
aanvullen en verdichten van de door de afbraakwerken onstane putten

4-1.1.2.20

0401.20021 -, alleenstaand met bebouwd oppervlak A <= 100m² stuk
0401.20022 -, alleenstaand met bebouwd oppervlak 100m² < A <= 200m² stuk
0401.20023 -, alleenstaand met bebouwd oppervlak A > 200m² stuk
0401.20024 -, aangebouwd met bebouwd oppervlak A <= 100m² stuk
0401.20025 -, aangebouwd met bebouwd oppervlak 100m² < A <= 200m² stuk
0401.20026 -, aangebouwd met bebouwd oppervlak A > 200m² stuk
0401.20027 -, ingesloten met bebouwd oppervlak A <= 100m² stuk
0401.20028 -, ingesloten met bebouwd oppervlak 100m² < A <= 200m² stuk
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Codenummer Omschrijving der werken Volgens Eenheid

0401.20029 -, ingesloten met bebouwd oppervlak A > 200m² stuk

Volledig slopen van gebouw niet bestemd voor bewoning zonder het 
aanvullen en verdichten van de door de afbraakwerken onstane putten

4-1.1.2.20

0401.20031 -, alleenstaand met bebouwd oppervlak A <= 50m² stuk
0401.20032 -, alleenstaand met bebouwd oppervlak 50m² < A <= 200m² stuk
0401.20033 -, alleenstaand met bebouwd oppervlak A > 200m² stuk
0401.20034 -, aangebouwd met bebouwd oppervlak A <= 50m² stuk
0401.20035 -, aangebouwd met bebouwd oppervlak 50m² < A <= 200m² stuk
0401.20036 -, aangebouwd met bebouwd oppervlak A > 200m² stuk
0401.20037 -, ingesloten met bebouwd oppervlak A <= 50m² stuk
0401.20038 -, ingesloten met bebouwd oppervlak 50m² < A <= 200m² stuk
0401.20039 -, ingesloten met bebouwd oppervlak A > 200m² stuk

0401.20040 Afwerken van gemene muren 4-1.1.2.20 m²

Slopen van constructie-elementen uit ongewapend beton 4-1.1.2.21
0401.20101 -, slopen van constructies m³
0401.20102 -, slopen van funderingen m³
0401.20103 -, slopen van platen en vloeren m³
0401.20104 -, slopen van muren m³
0401.20105 -, slopen van balken m³
0401.20106 -, slopen van tegengewichten (ballastbeton) m³
0401.20107 -, slopen van massieven m³

Slopen van constructie-elementen uit gewapend beton 4-1.1.2.21
0401.20111 -, slopen van constructies m³
0401.20112 -, slopen van funderingen m³
0401.20113 -, slopen van platen en vloeren m³
0401.20114 -, slopen van muren m³
0401.20115 -, slopen van balken m³
0401.20116 -, slopen van trappen GP
0401.20117 -, slopen van massieven m³
0401.20118 -, slopen van palen stuk

Slopen van elementen uit constructie-spanbeton 4-1.1.2.21
0401.20121 -, slopen balken van bruggen m³
0401.20122 -, slopen balken van constructies m³

Slopen van elementen uit metselwerk van metselstenen  4-1.1.2.21
0401.20131 -, slopen constructies uit metselwerk m³
0401.20132 -, slopen muren uit metselwerk m³
0401.20133 -, slopen bekledingen uit metselwerk en fundering m³
0401.20134 -, slopen onderrollaag uit baksteenmetselwerk m³

Slopen van elementen uit natuursteen  4-1.1.2.21
0401.20141 -, bekledingen uit gemetselde breuksteen m²
0401.20142 -, slopen bekledingen uit gemetselde breuksteen m³
0401.20143 -, slopen bekledingen uit gemetselde breuksteen en fundering m²
0401.20144 -, slopen bekledingen uit gemetselde breuksteen en fundering m³
0401.20145 -, slopen lijnvormige elementen in natuursteen m
0401.20146 -, slopen lijnvormige elementen in natuursteen m³
0401.20147 -, slopen bekleding uit gezette natuursteen m³
0401.20148 -, slopen traptreden in breuksteen- en hardsteenmetselwerk m²

Slopen van constructie-elementen uit hout 4-1.1.2.21
0401.20151 -, slopen constructies m³
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Codenummer Omschrijving der werken Volgens Eenheid

0401.20152 -, uitbreken van rijshout m²
0401.20153 -, uitbreken van houten palen en houten kespen m³
0401.20154 -, afbreken van houten beschoeiing en betuining m
0401.20155 -, afzagen van houten damwand m
0401.20156 -, slopen houten afsluiting m²

Slopen van constructie-elementen uit metaal 4-1.1.2.21
0401.20161 -, slopen constructies kg
0401.20162 -, slopen constructies ton
0401.20163 -, slopen constructies m²
0401.20164 -, slopen metalen profielen kg
0401.20165 -, afbranden van metalen beschoeiing m

0401.20200 Opbreken van een bestaande brugdekvoeg 4-1.1.2.22 m

Opruiming van massieven die aan het licht komen bij graafwerken 4-1.1.2.23
0401.20301 -, in metselwerk m³
0401.20302 -, in metselwerk ton
0401.20303 -, in ongewapend beton m³
0401.20304 -, in ongewapend beton ton
0401.20305 -, in gewapend beton m³
0401.20306 -, in gewapend beton ton

0401.20401 Opruimen van puin en afval van een terrein 4-1.1.2.24 m²
0401.20402 Opruimen van puin en afval van een terrein 4-1.1.2.24 m³

0401.20500 Verwijderen en storten van dierlijke mest 4-1.1.2.25 kg

Wegnemen en afvoer van waterbouwkundige elementen 4-1.1.2.26
0401.20601 -, fenders stuk
0401.20602 -, glijbalken m
0401.20603 -, dukdalven en meerpalen stuk
0401.20604 -, ladders stuk
0401.20605 -, wrijfbalken m
0401.20606 -, bolders stuk
0401.20607 -, haalkommen stuk
0401.20608 -, dekzerk- en randprofielen m

Wegnemen voor herbruik en tijdelijke stockage  van waterbouwkundige 
elementen

4-1.1.2.26

0401.20611 -, fenders stuk
0401.20612 -, glijbalken m
0401.20613 -, dukdalven en meerpalen stuk
0401.20614 -, ladders stuk
0401.20615 -, wrijfbalken m
0401.20616 -, bolders stuk

Herplaatsen van waterbouwkundige elementen 4-1.1.2.26
0401.20621 -, fenders stuk
0401.20622 -, glijbalken m
0401.20623 -, dukdalven en meerpalen stuk
0401.20624 -, ladders stuk
0401.20625 -, wrijfbalken m
0401.20626 -, bolders stuk

Wegnemen en afvoer van afgrenzingen 4-1.1.2.26
0401.20631 -, leuningen m
0401.20632 -, draadafsluitingen en bijbehorende palen m
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Codenummer Omschrijving der werken Volgens Eenheid

0401.20633 -, hekwerk en poorten m
0401.20634 -, afschermende constructies m

Wegnemen voor herbruik & tijdelijke stockage van afgrenzingen 4-1.1.2.26
0401.20637 -, leuningen m
0401.20638 -, draadafsluitingen en bijbehorende palen m
0401.20639 -, hekwerk en poorten m
0401.20640 -, afschermende constructies m

Herplaatsen van afgrenzingen 4-1.1.2.26
0401.20643 -, leuningen m
0401.20644 -, draadafsluitingen en bijbehorende palen m
0401.20645 -, hekwerk en poorten m
0401.20646 -, afschermende constructies m

0401.20651 Wegnemen en afvoer verlichtingspalen 4-1.1.2.26 stuk
0401.20652 Wegnemen voor herbruik & tijdelijke stockage van verlichtingspalen 4-1.1.2.26 stuk
0401.20653 Herplaatsen van verlichtingspalen 4-1.1.2.26 stuk

Wegnemen  en afvoer van straatmeubilair 4-1.1.2.26
0401.20661 -, zitbanken stuk
0401.20662 -, vuilnisbakken stuk
0401.20663 -, toeristische informatieplaten stuk
0401.20664 -, dekplaten van een kabelkanaal m
0401.20665 -, zandzakken stuk

Wegnemen voor herbruik en tijdelijke stockage van straatmeubilair 4-1.1.2.26
0401.20671 -, zitbanken stuk
0401.20672 -, vuilnisbakken stuk
0401.20673 -, toeristische informatieplaten stuk
0401.20674 -, dekplaten van een kabelkanaal m
0401.20675 -, zandzakken stuk

Herplaatsen van straatmeubilair 4-1.1.2.26
0401.20681 -, zitbanken stuk
0401.20682 -, vuilnisbakken stuk
0401.20683 -, toeristische informatieplaten stuk
0401.20684 -, dekplaten van een kabelkanaal m
0401.20685 -, zandzakken stuk

Opbreken en verwijderen van talud- en oeververdediging 4-1.1.2.27
0401.20701 -, uittrekken van palen uit hout m
0401.20702 -, uittrekken van palen uit hout stuk
0401.20703 -, uittrekken van palen uit gewapend beton en/of spanbeton m
0401.20704 -, uittrekken van palen uit gewapend beton en/of spanbeton stuk
0401.20705 -, uittrekken van palen uit staal stuk
0401.20706 -, uittrekken van palen uit staal m
0401.20707 -, uittrekken van palen uit staal kg
0401.20708 -, uittrekken van houten damplanken m²
0401.20709 -, uittrekken van gewapende betonnen damplanken m²
0401.20710 -, uittrekken van ongewapende betonnen damplanken m²
0401.20711 -, uittrekken van stalen damplanken m²
0401.20712 -, uittrekken van kunststof damplanken m²
0401.20713 -, verwijderen van geotextiel m²
0401.20714 -, verwijderen van zinkstukken met bijhorende steenbestortingen m²
0401.20715 -, verwijderen van breuksteenbestortingen m²
0401.20716 -, verwijderen van breuksteenbestortingen m³
0401.20717 -, uitbreken van ongewapend betonnen platen m³
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Codenummer Omschrijving der werken Volgens Eenheid

0401.20718 -, uitbreken van gewapend betonnen platen m³
0401.20719 -, uitbreken van ongewapend betonnen massieven m³
0401.20720 -, uitbreken van gewapend betonnen massieven m³
0401.20721 -, uitbreken van schanskorven m³
0401.20722 -, verwijderen van loodslakken m³
0401.20723 -, verwijderen van staalslakken m³
0401.20724 -, verwijderen van rode mijnsteen m³
0401.20725 -, verwijderen van zwarte mijnsteen m³

Opbreken voor herbruik en tijdelijke stockage van talud- en 
oeververdediging

4-1.1.2.27

0401.20741 -, palen uit staal m
0401.20742 -, stalen damplanken m²
0401.20743 -, breuksteenbestortingen m²
0401.20744 -, breuksteenbestortingen m³

Herplaatsen van van talud- en oeververdediging 4-1.1.2.27
0401.20751 -, palen uit staal m
0401.20752 -, breuksteenbestortingen m³

0401.20800 Opbreken van een waterslikker 4-1.1.2.28 stuk

0401.20930 Verwerken van materiaal met hoog milieu risico profiel (HMRP) 4-1.1.2.30 GS

Topografische metingen t.b.v. grondonderzoek vanop het land  4-1.1.10.1
0401.71101 -, uitzetten van onderzoekspunten op het land stuk
0401.71201 -, inmeten van onderzoekspunten op het land stuk

Inmeten strandprofielen 4-1.1.10.2
0401.72101 -, bestaande toestand van vooroeverprofielen GP
0401.72201 -, bestaande toestand van strandprofielen GP
0401.72301 -, bestaande toestand van duinprofielen GP

Peilingen - singlebeammetingen 4-1.1.10.3 
0401.73101 -, leveren van een extra afrduk v/h peilplan stuk
0401.73102 -, opmaken van een verschilkaart stuk
0401.73103 -, uitvoeren van een volumeberekening t.o.v. streefdiepte stuk
0401.73104 -, uitvoeren van een volumeberekening tussen 2 frequenties stuk
0401.73111 -, lage frequentie - peiling m²
0401.73112 -, lage frequentie - peiling raaikm
0401.73113 -, hoge frequentie - peiling m²
0401.73114 -, hoge frequentie - peiling raaikm
0401.73115 -, detectie van bodemvreemde voorwerpen m²

Peilingen - multibeammetingen 4-1.1.10.3 
0401.73201 -, leveren van een extra afrduk v/h peilplan stuk
0401.73202 -, opmaken van een verschilkaart stuk
0401.73203 -, uitvoeren van een volumeberekening t.o.v. streefdiepte stuk
0401.73211 -, peilingen m²
0401.73212 -, detectie van bodemvreemde voorwerpen m²

Peilingen handlodingen 4-1.1.10.3 
0401.73301 -, leveren van een extra afrduk v/h peilplan stuk
0401.73311 -, lodingen m²
0401.73312 -, lodingen stuk

Densiteitsmetingen 4-1.1.10.3 
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Codenummer Omschrijving der werken Volgens Eenheid

0401.73401 -, leveren van een extra afrduk v/h prikkenplan stuk
0401.73402 -, berekenen van TDS stuk
0401.73411 -, prikken m²
0401.73412 -, prikken stuk

Sidescansonar 4-1.1.10.3 
0401.73501 -, leveren van een extra afdruk v/h overzichtsplan stuk
0401.73511 -, lage frequentie - peiling dag
0401.73512 -, lage frequentie - peiling raaikm
0401.73521 -, hoge frequentie - peiling dag
0401.73522 -, hoge frequentie - peiling raaikm

Magnetometrie  4-1.1.10.3 
0401.73611 -, leveren van een extra afdruk v/h overzichtsplan stuk
0401.73621 -, peiling dag
0401.73622 -, peiling m²

Subbotom profiler 4-1.1.10.3 
0401.73701 -, leveren van een extra afdruk v/h overzichtsplan stuk
0401.73711 -, peiling dag
0401.73712 -, peiling raaikm

0401.73801 Visuele duikinspectie voor detectie van bodemvreemde materialen 4-1.1.10.3 GP

0402.uvxyz Droog grondverzet volgens 4-2

uv = 31: ophogingen met een gewaarborgde φ'
xyz=  gewaarborgde φ' in ° x 10

Ophogingen in den droge met een gewaarborgde φ' 4-2.1.2.3
0402.31250 -, φ' = 25° m³
0402.31270 -, φ' = 27° m³
0402.31300 -, φ' = 30° m³
0402.31325 -, φ' = 32,5° m³
0402.31350 -, φ' = 35° m³

0403.uvxyz Grondwerk voor bouwputten volgens 4-3

u = 7: aanvullingen met een gewaarborgde φ'
v =  1: in den droge

 2: in den natte
xyz =  gewaarborgde φ' in ° x 10

Aanvullingen in den droge met een gewaarborgde φ' 4-3.1.2.7 
0403.71250 -, φ' = 25° m³
0403.71270 -, φ' = 27° m³
0403.71300 -, φ' = 30° m³
0403.71325 -, φ' = 32,5° m³
0403.71350 -, φ' = 35° m³

Aanvullingen in den natte met een gewaarborgde φ' 4-3.1.2.7 
0403.72300 -, φ' = 30° m³
0403.72325 -, φ' = 32,5° m³

0420.uvxyz Verlagen van het grondwaterpeil volgens 4-20

uv = 10: verlagen van het grondwaterpeil
20: afschermende maatregelen
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Codenummer Omschrijving der werken Volgens Eenheid

xyz = volgnummer

Verlagen van het grondwaterpeil 4-20
0420.10111 -, installatie van de bemaling GP
0420.10112 -, instandhouding van de bemaling kd
0420.10113 -, verwijdering van de bemaling GP
0420.10114 -, installatie en afvoer van de reserve-installatie, incl. proefdraaien GP
0420.10115 -, prijstoeslag voor verbruik van het noodstroomaggregaat u
0420.10211 -, uitvoeren van een bemalingsstudie op basis van analytische formules GP

0420.10212 -, uitvoeren van een bemalingsstudie met inbegrip van een 3D numerieke 
modellering

GP

0420.10213 -, uitvoeren van bijkomende simulaties in een reeds opgesteld numeriek 
model

stuk

0420.10311 -, handtekening-klaar maken van een melding (klasse 3) in het 
omgevingsloket

GP

0420.10312 -, handtekening-klaar maken van een klasse 2 aanvraag in het 
omgevingsloket

GP

0420.10313 -, handtekening-klaar maken van een klasse 1 aanvraag in het 
omgevingsloket

GP

0420.10314 -, aanvragen van een MER-ontheffing GP
0420.10315 -, opstellen van een project-MER GP
0420.10316 -, opstellen van een natuurtoets, verscherpte natuurtoets, passende 

beoordeling
GP

Afschermende maatregelen
0420.20111 -, horizontale waterremmende laag 20.1.2.7.A GP
0420.20211 -, retourbemaling: installatie 20.1.2.7.B GP
0420.20212 -, retourbemaling: instandhouding 20.1.2.7.B kd
0420.20213 -, retourbemaling: verwijdering 20.1.2.7.B GP

0420.20311 Verwijderen verticaal waterremmende wanden 20.1.2.8 m²

0421.uvxyz Grondwerk ten behoeve van vooroever, strand en duin volgens 4-21

u = herkomst (locatie) van het zand
1: strandzand
2: zeezand

v = herkomst (toelevering) van het zand
1: opdrachtnemer
2: aanbestedende overheid

xyz = volgnummer

Ophoging met strandzand 4-21.1
0421.10000 -, leveren en verwerken van strandzand m³

Ophoging met zeezand 4-21.2
0421.21000 -, leveren en verwerken van zeezand m³
0421.22000 -, aanvoer en verwerken van zeezand van de aanbestedende overheid m³

0424.uvxyz Aanvulling met licht aanvulmateriaal volgens 4-24

u = toepassing
1: geëxpandeerde kleikorrels

vxyz = volgnummer

0424.10001 Aanvulling met licht aanvulmateriaal van geëxpandeerde kleikorrels 4-24.1 m³
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0424.10002 Leveren en plaatsen van de omhulling in geotextiel 4-24.1 m²
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0600.00000 VERHARDINGEN

06ab.uvxyz Codering
06 = Hoofdstuk 06
ab = paragraaf

10: Verhardingen van staalvezelgewapend beton voor een kaaiplateau

0610.uvxyz Verhardingen van staalvezelgewapend beton voor een kaaiplateau volgens 6-10

u = 1: zonder luchtbelvormer
2: met luchtbelvormer

vx = vereiste gemiddelde druksterke (Wm,min in MPa)
yz = nominale dikte in cm (variabele dikte : 99)

Verharding in staalvezelbeton zonder luchtbelvormer,                                           
met Wm,min = 70 Mpa

6-10

0610.17020 -, dikte 20 cm m²
0610.17021 -, dikte 21 cm m²
0610.17022 -, dikte 22 cm m²
0610.17023 -, dikte 23 cm m²
0610.17024 -, dikte 24 cm m²
0610.17025 -, dikte 25 cm m²
0610.17026 -, dikte 26 cm m²
0610.17027 -, dikte 27 cm m²
0610.17028 -, dikte 28 cm m²
0610.17029 -, dikte 29 cm m²
0610.17030 -, dikte 30 cm m²
0610.17031 -, dikte 31 cm m²
0610.17032 -, dikte 32 cm m²
0610.17033 -, dikte 33 cm m²
0610.17034 -, dikte 34 cm m²
0610.17035 -, dikte 35 cm m²
0610.17099 -, uitvoering op veranderlijke dikte m²

Verharding in staalvezelbeton met luchtbelvormer,                                                
met Wm,min = 62,5 MPa

6-10

0610.26220 -, dikte 20 cm m²
0610.26221 -, dikte 21 cm m²
0610.26222 -, dikte 22 cm m²
0610.26223 -, dikte 23 cm m²
0610.26224 -, dikte 24 cm m²
0610.26225 -, dikte 25 cm m²
0610.26226 -, dikte 26 cm m²
0610.26227 -, dikte 27 cm m²
0610.26228 -, dikte 28 cm m²
0610.26229 -, dikte 29 cm m²
0610.26230 -, dikte 30 cm m²
0610.26299 -, uitvoering op veranderlijke dikte m²

0610.90001 Supplementaire wapening voor staalvezelgewapende cementbeton-
verhardingen

6-10 kg

0610.90011 Voeg tussen de betonverharding en een aangrenzende betonconstructie 6-10 m
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0800.00000 LIJNVORMIGE ELEMENTEN

08ab.uvxyz Codering
08 = Hoofdstuk 08
ab = paragraaf

10: Afschermende constructies op kunstwerken

0810.uvxyz Afschermende constructies volgens 8-10

u = 0: afschermende constructies op kunstwerken, type vrij te kiezen
1: geprefabriceerde betonnen afschermende constructies op kunstwerken
2: ter plaatse vervaardigde betonnen afschermende constructies op kunstwerken
3: stalen vangrails op kunstwerken

v = soort afschermende constructie
1: tijdelijke afschermende constructie, enkelzijdig
2: tijdelijke afschermende constructie, dubbelzijdig
3: permanente afschermende constructie, enkelzijdig
4: permanente afschermende constructie, dubbelzijdig
5: beginschikking voor  afschermende constructie
6: dilatatie-elementen voor afschermende constructie
7: overgangselement voor afschermende constructie
9: beschermingsplank voor motorrijders

x = kerend vermogen
0: T1
1: T2
2: T3
3: N1
4: N2
5: H1
6: H2
7: H3
8: H4a
9: H4b

y = werkingsbreedte Wy, waarbij y een natuurlijk getal is van 1 tot 8 (bv. y = 6 
voor werkingsbreedte W6)

z = voertuigoverhelling VIz, waarbij z een natuurlijk getal is van 1 tot 9 (bv. z = 6 
voor voertuigoverhelling VI6); bij z=0 is de voertuigoverhelling niet van 
belang

Afschermende constructies op kunstwerken, type vrij te kiezen
0810.03610 -, permanent enkelzijdig, H2, W1 8-10.2.1 m
0810.03620 -, permanent enkelzijdig, H2, W2 8-10.2.1 m
0810.03630 -, permanent enkelzijdig, H2, W3 8-10.2.1 m
0810.03631 -, permanent enkelzijdig, H2, W3, VI1 8-10.2.1 m
0810.03633 -, permanent enkelzijdig, H2, W3, VI3 8-10.2.1 m
0810.03634 -, permanent enkelzijdig, H2, W3, VI4 8-10.2.1 m
0810.03640 -, permanent enkelzijdig, H2, W4 8-10.2.1 m
0810.03642 -, permanent enkelzijdig, H2, W4, VI2 8-10.2.1 m
0810.03644 -, permanent enkelzijdig, H2, W4, VI4 8-10.2.1 m
0810.03645 -, permanent enkelzijdig, H2, W4, VI5 8-10.2.1 m
0810.03650 -, permanent enkelzijdig, H2, W5 8-10.2.1 m
0810.03655 -, permanent enkelzijdig, H2, W5, VI5 8-10.2.1 m
0810.03720 -, permanent enkelzijdig, H3, W2 8-10.2.1 m
0810.03725 -, permanent enkelzijdig, H3, W2, VI5 8-10.2.1 m
0810.03740 -, permanent enkelzijdig, H3, W4 8-10.2.1 m
0810.03746 -, permanent enkelzijdig, H3, W4, VI6 8-10.2.1 m
0810.03750 -, permanent enkelzijdig, H3, W5 8-10.2.1 m
0810.03756 -, permanent enkelzijdig, H3, W5, VI6 8-10.2.1 m
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0810.03920 -, permanent enkelzijdig, H4b, W2 8-10.2.1 m
0810.03924 -, permanent enkelzijdig, H4b, W2, VI4 8-10.2.1 m
0810.03930 -, permanent enkelzijdig, H4b, W3 8-10.2.1 m
0810.03936 -, permanent enkelzijdig, H4b, W3, VI6 8-10.2.1 m
0810.03940 -, permanent enkelzijdig, H4b, W4 8-10.2.1 m
0810.03945 -, permanent enkelzijdig, H4b, W4, VI5 8-10.2.1 m
0810.03946 -, permanent enkelzijdig, H4b, W4, VI6 8-10.2.1 m
0810.03948 -, permanent enkelzijdig, H4b, W4, VI8 8-10.2.1 m
0810.03950 -, permanent enkelzijdig, H4b, W5 8-10.2.1 m
0810.03956 -, permanent enkelzijdig, H4b, W5, VI6 8-10.2.1 m
0810.03960 -, permanent enkelzijdig, H4b, W6 8-10.2.1 m
0810.03966 -, permanent enkelzijdig, H4b, W6, VI6 8-10.2.1 m
0810.03970 -, permanent enkelzijdig, H4b, W7 8-10.2.1 m
0810.03976 -, permanent enkelzijdig, H4b, W7, VI6 8-10.2.1 m
0810.03980 -, permanent enkelzijdig, H4b, W8 8-10.2.1 m
0810.03988 -, permanent enkelzijdig, H4b, W8, VI8 8-10.2.1 m
0810.04540 -, permanent dubbelzijdig, H1, W4 8-10.2.1 m
0810.04550 -, permanent dubbelzijdig, H1, W5 8-10.2.1 m
0810.04560 -, permanent dubbelzijdig, H1, W6 8-10.2.1 m
0810.04610 -, permanent dubbelzijdig, H2, W1 8-10.2.1 m
0810.04620 -, permanent dubbelzijdig, H2, W2 8-10.2.1 m
0810.04630 -, permanent dubbelzijdig, H2, W3 8-10.2.1 m
0810.04650 -, permanent dubbelzijdig, H2, W5 8-10.2.1 m
0810.04660 -, permanent dubbelzijdig, H2, W6 8-10.2.1 m
0810.04670 -, permanent dubbelzijdig, H2, W7 8-10.2.1 m
0810.04760 -, permanent dubbelzijdig, H3, W6 8-10.2.1 m
0810.04960 -, permanent dubbelzijdig, H4b, W6 8-10.2.1 m
0810.04970 -, permanent dubbelzijdig, H4b, W7 8-10.2.1 m
0810.05000 -, beginconstructie 8-10.2.2 stuk
0810.06000 -, dilatatie-element 8-10.2.4 stuk
0810.07000 -, elementen mbt overgangsconstucties 8-10.2.3 stuk

Geprefabriceerde betonnen afschermende constructies op kunstwerken
0810.11220 -, tijdelijk, enkelzijdig, T3, W2 8-10.2.1 m
0810.12220 -, tijdelijk, dubbelzijdig, T3, W2 8-10.2.1 m
0810.13610 -, permanent, enkelzijdig, H2, W1 8-10.2.1 m
0810.13620 -, permanent, enkelzijdig, H2, W2 8-10.2.1 m
0810.13630 -, permanent, enkelzijdig, H2, W3 8-10.2.1 m
0810.13640 -, permanent, enkelzijdig, H2, W4 8-10.2.1 m
0810.13650 -, permanent, enkelzijdig, H2, W5 8-10.2.1 m
0810.14540 -, permanent dubbelzijdig, H1, W4 8-10.2.1 m
0810.14550 -, permanent dubbelzijdig, H1, W5 8-10.2.1 m
0810.14560 -, permanent dubbelzijdig, H1, W6 8-10.2.1 m
0810.14610 -, permanent dubbelzijdig, H2, W1 8-10.2.1 m
0810.14630 -, permanent dubbelzijdig, H2, W3 8-10.2.1 m
0810.14650 -, permanent dubbelzijdig, H2, W5 8-10.2.1 m
0810.14660 -, permanent dubbelzijdig, H2, W6 8-10.2.1 m
0810.14670 -, permanent dubbelzijdig, H2, W7 8-10.2.1 m
0810.14760 -, permanent dubbelzijdig, H3, W6 8-10.2.1 m
0810.14960 -, permanent dubbelzijdig, H4b, W6 8-10.2.1 m
0810.14970 -, permanent dubbelzijdig, H4b, W7 8-10.2.1 m
0810.15000 -, beginconstructie 8-10.2.2 stuk
0810.16000 -, dilatatie-element 8-10.2.4 stuk
0810.17000 -, elementen mbt overgangsconstucties 8-10.2.3 stuk

Ter plaatse vervaardigde betonnen afschermende constructies op 
kunstwerken

8-10

0810.24610 -, permanent dubbelzijdig, H2, W1 8-10.2.1 m
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0810.24620 -, permanent dubbelzijdig, H2, W2 8-10.2.1 m
0810.25000 -, beginconstructie 8-10.2.2 stuk
0810.26000 -, dilatatie-element 8-10.2.4 stuk
0810.27000 -, elementen mbt overgangsconstucties 8-10.2.3 stuk

Stalen vangrails op kunstwerken 8-10
0810.33620 -, permanent enkelzijdig, H2, W2 8-10.2.1 m
0810.33630 -, permanent enkelzijdig, H2, W3 8-10.2.1 m
0810.33631 -, permanent enkelzijdig, H2, W3, VI1 8-10.2.1 m
0810.33633 -, permanent enkelzijdig, H2, W3, VI3 8-10.2.1 m
0810.33634 -, permanent enkelzijdig, H2, W3, VI4 8-10.2.1 m
0810.33640 -, permanent enkelzijdig, H2, W4 8-10.2.1 m
0810.33642 -, permanent enkelzijdig, H2, W4, VI2 8-10.2.1 m
0810.33644 -, permanent enkelzijdig, H2, W4, VI4 8-10.2.1 m
0810.33645 -, permanent enkelzijdig, H2, W4, VI5 8-10.2.1 m
0810.33650 -, permanent enkelzijdig, H2, W5 8-10.2.1 m
0810.33655 -, permanent enkelzijdig, H2, W5, VI5 8-10.2.1 m
0810.33720 -, permanent enkelzijdig, H3, W2 8-10.2.1 m
0810.33725 -, permanent enkelzijdig, H3, W2, VI5 8-10.2.1 m
0810.33740 -, permanent enkelzijdig, H3, W4 8-10.2.1 m
0810.33746 -, permanent enkelzijdig, H3, W4, VI6 8-10.2.1 m
0810.33750 -, permanent enkelzijdig, H3, W5 8-10.2.1 m
0810.33756 -, permanent enkelzijdig, H3, W5, VI6 8-10.2.1 m
0810.33920 -, permanent enkelzijdig, H4b, W2 8-10.2.1 m
0810.33924 -, permanent enkelzijdig, H4b, W2, VI4 8-10.2.1 m
0810.33930 -, permanent enkelzijdig, H4b, W3 8-10.2.1 m
0810.33936 -, permanent enkelzijdig, H4b, W3, VI6 8-10.2.1 m
0810.33940 -, permanent enkelzijdig, H4b, W4 8-10.2.1 m
0810.33945 -, permanent enkelzijdig, H4b, W4, VI5 8-10.2.1 m
0810.33946 -, permanent enkelzijdig, H4b, W4, VI6 8-10.2.1 m
0810.33948 -, permanent enkelzijdig, H4b, W4, VI8 8-10.2.1 m
0810.33950 -, permanent enkelzijdig, H4b, W5 8-10.2.1 m
0810.33956 -, permanent enkelzijdig, H4b, W5, VI6 8-10.2.1 m
0810.33960 -, permanent enkelzijdig, H4b, W6 8-10.2.1 m
0810.33966 -, permanent enkelzijdig, H4b, W6, VI6 8-10.2.1 m
0810.33970 -, permanent enkelzijdig, H4b, W7 8-10.2.1 m
0810.33976 -, permanent enkelzijdig, H4b, W7, VI6 8-10.2.1 m
0810.33980 -, permanent enkelzijdig, H4b, W8 8-10.2.1 m
0810.33988 -, permanent enkelzijdig, H4b, W8, VI8 8-10.2.1 m
0810.35000 -, beginconstructie 8-10.2.2 stuk
0810.36000 -, dilatatie-element 8-10.2.4 stuk
0810.37000 -, elementen mbt overgangsconstucties 8-10.2.3 stuk
0810.39000 -, beschermingsplanken voor motorrijders 8-10.3 m
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1000.00000 SIGNALISATIE

10ab.uvxyz Codering
10 = Hoofdstuk 10
ab = paragraaf

10: Vaarwegsignalisatie
11: Werfsignalisatie op de vaarweg

1010.uvxyz Vaarwegsignalisatie

uv = 10: leveren van verkeersborden
21: leveren van vaarwegmarkeringsvoorwerpen
30: plaatsen van verkeersborden op 1 steun
40: plaatsen van verkeersborden op 2 steunen
50: plaatsen van verkeersborden op 3 steunen
61: plaatsen van vaarwegmarkeringsvoorwerpen

xyz = 010: normale borden, type 0
020: normale borden, type 1
030: normale borden, type 2
040: normale borden, type 3
050: normale borden, type 4
060: borden A.1, A.10, D.1, D.2 en E1, type 0
070: borden A.1, A.10, D.1, D.2 en E1, type 1
080: borden A.1, A.10, D.1, D.2 en E1, type 2
090: borden A.1, A.10, D.1, D.2 en E1, type 3
100: borden A.1, A.10, D.1, D.2 en E1, type 4
110: laterale markering
120: kardinale markering
130: losliggend gevaar markering
140: veilig vaarwater markering
150: bijzondere markering

Leveren van verkeersborden 10-10.2
1010.10010 -, normale borden, type 0 stuk
1010.10020 -, normale borden, type 1 stuk
1010.10030 -, normale borden, type 2 stuk
1010.10040 -, normale borden, type 3 stuk
1010.10050 -, normale borden, type 4 stuk
1010.10060 -, borden A.1, A.10, D.1, D.2 en E1, type 0 stuk
1010.10070 -, borden A.1, A.10, D.1, D.2 en E1, type 1 stuk
1010.10080 -, borden A.1, A.10, D.1, D.2 en E1, type 2 stuk
1010.10090 -, borden A.1, A.10, D.1, D.2 en E1, type 3 stuk
1010.10100 -, borden A.1, A.10, D.1, D.2 en E1, type 4 stuk

Leveren van vaarwegmarkeringsvoorwerpen 10-10.3
1010.21110 -, laterale markering stuk
1010.21120 -, kardinale markering stuk
1010.21130 -, losliggend gevaar markering stuk
1010.21140 -, veilig vaarwater markering stuk
1010.21150 -, bijzondere markering stuk

Plaatsen van verkeersborden op 1 steun 10-10.2
1010.30010 -, normale borden, type 0 stuk
1010.30020 -, normale borden, type 1 stuk
1010.30030 -, normale borden, type 2 stuk
1010.30040 -, normale borden, type 3 stuk
1010.30050 -, normale borden, type 4 stuk

december 2021 Catalogus van de genormaliseerde posten - versie 2.0a 15



Codenummer Omschrijving der werken Volgens Eenheid

Plaatsing van verkeersborden op 2 steunen 10-10.2
1010.40010 -, normale borden, type 0 stuk
1010.40020 -, normale borden, type 1 stuk
1010.40030 -, normale borden, type 2 stuk
1010.40040 -, normale borden, type 3 stuk
1010.40050 -, normale borden, type 4 stuk

Plaatsing van verkeersborden op 3 steunen 10-10.2
1010.50010 -, normale borden, type 0 stuk
1010.50020 -, normale borden, type 1 stuk
1010.50030 -, normale borden, type 2 stuk
1010.50040 -, normale borden, type 3 stuk
1010.50050 -, normale borden, type 4 stuk

Plaatsen van vaarwegmarkeringsvoorwerpen 10-10.3
1010.61110 -, laterale markering stuk
1010.61120 -, kardinale markering stuk
1010.61130 -, losliggend gevaar markering stuk
1010.61140 -, veilig vaarwater markering stuk
1010.61150 -, bijzondere markering stuk

1011.uvxyz Werfsignalisatie op de vaarweg

Werfsignalisatie op de vaarweg 10-11
1011.00001  -, installatie van de werfsignalisatie GP
1011.00002  -, instandhouding van de werfsignalisatie kd
1011.00003  -, verwijderen van de werfsignalisatie GP
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1100.00000 GROENAANLEG EN GROENBEHEER

11ab.uvxyz Codering
11 = Hoofdstuk 11
ab = paragraaf

12: Beheer van kruidachtige vegetaties
13: Beheer van bomen
14: Beheer van hagen, bosgoed en heesters
20: Zandfixatie

1112.uvxyz Beheer van kruidachtige vegetaties volgens 11-12

1112.05100 Begieten van kruidachtige vegetaties 11-12.5 m²

1113.uvxyz Beheer van bomen volgens 11-13

1113.10100 Begieten van bomen 11-13.10 stuk

1113.11100 Onderhoud van boompalen 11-13.11 stuk

1113.12100 Onderhoud van bindsels bij boompalen 11-13.12 stuk

1114.uvxyz Beheer van hagen, bosgoed en heesters volgens 11-14

1114.15100 Begieten van hagen, bosgoed en heesters 11-14.15 stuk

1120.uvxyz Zandfixatie volgens 11-20

Zandfixatie door aanplanting 11-20.2
1120.11000 -, aanplanting van helm (Ammophila arearia) a
1120.12000 -, ineggen ven stengelstukjes helm a

Zandfixatie door bezaaiingen 11-20.3
1120.21000 -, zaaien van helm a
1120.22000 -, bezaaiing met zaadmengsel (Ammophila arearia) m²

Natuurlijke stuifschermen 11-20.4.1
1120.31001 -, hagen in raspenhout m
1120.31002 -, hagen in rijshout m
1120.31003 -, hagen van sparrentakken m

Kunstmatige stuifschermen 11-20.4.2
1120.32001 -, schermen van riet m
1120.32002 -, schermen uit geotextiel stuk
1120.32003 -, schermen uit polyestergaas stuk
1120.32004 -, schermen uit geperforeerde polyethyleen stuk

1120.41000 Tijdelijke zandfixatie - stropoten 11-20.5.1 m²

Tijdelijke zandfixatie - afdekken 11-20.5.2
1120.42030 -, dikte = 30 cm m²
1120.42040 -, dikte = 40 cm m²
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1300.00000 WERKEN AAN WATERLOPEN

13ab.uvxyz Codering
13 = Hoofdstuk 13
ab = paragraaf

10: Vooroeververdedigingen
11: Penetratie met bitumineus gebonden materiaal
12: Penetratie met colloïdaal beton 
13: Betegelingen - gebonden en ongebonden
14: Gebonden open bekledingen
15: Fauna uitstapplaatsen

1310.uvxyz Vooroeververdedigingen volgens 13-10

u = 2: perkoenpalen
3: wandvormige niet uitschietende vooroeververdediging met rijswerk
4: wandvormige niet uitschietende vooroeververdediging met gezaagd hout
5: wandvormige uitschietende vooroeververdediging met rijswerk
6: wandvormige vooroeververdediging in beton
7: bestorting als vooroeververdediging
8: schanskorven als vooroeververdediging 

1310.2uxyz Perkoenpalen

u = 1: niet-uitschietend
2: uitschietend

uxyz = volgnummer

Niet-uitschietende perkoenpalen 13-10.2
1310.21114  -, type I, L = 140 cm stuk
1310.21225  -, type II, L = 250 cm stuk
1310.21325  -, type III, L = 250 cm stuk
1310.21330  -, type III, L = 300 cm stuk
1310.21435  -, type IV, L = 350 cm stuk
1310.21550  -, type V, L = 500 cm stuk

Uitschietende perkoenpalen 13-10.2
1310.22110 -, type I, L = 100-150 cm stuk
1310.22215 -, type II, L = 150-250 cm stuk
1310.22325 -, type III, L = 250-300 cm stuk

1310.3uxyz Wandvormige niet uitschietende vooroeververdediging met rijswerk

uxyz = volgnummer

Vooroever 13-10.3
1310.30100 -, met takkenbossen m
1310.30200 -, met wiepen aan één rij perkoenpalen m
1310.30201 -, met wiepen aan twee rijen perkoenpalen m
1310.30300 -, met vlechttuin met tuinlatten m²

1310.4uxyz Wandvormige niet uitschietende vooroeververdediging met gezaagd hout

uxyz = volgnummer

Vooroever 13-10.4
1310.40100 -, met houten damplanken en kespen m
1310.40200 -, met houten kantplanken m

december 2021 Catalogus van de genormaliseerde posten - versie 2.0a 18



Codenummer Omschrijving der werken Volgens Eenheid

1310.40300 -, met houten matten m

1310.5uxyz Wandvormige uitschietende vooroeververdediging met rijswerk

uxyz = volgnummer

Wandvormige uitschietende vooroeververdediging met rijswerk 13-10.5
1310.50200 -, vooroever met uitschietende takkenbossen m
1310.50300 -, vooroever met uitschietende wiepen aan één rij perkoenpalen m
1310.50301 -, vooroever met uitschietende wiepen aan twee rijen perkoenpalen m
1310.50400 -, vooroever met uitschietende vlechttuin met tuinlatten m²

1310.6uxyz Wandvormige vooroeververdediging in beton

u = 1: damplanken
2: palen
3: kantplaten
4: kantbalken

x = 1: zonder console
2: met console

yz = type

Geprefabriceerde betonnen damplanken 13-10.6
1310.61012  -, dikte 12 cm m²
1310.61018  -, dikte 18 cm m²
1310.61022  -, dikte 22 cm m²

Geprefabriceerde betonnen palen 15 × 15 cm 13-10.6
1310.62120  -, zonder console, L = 200 cm stuk
1310.62125  -, zonder console, L = 250 cm stuk
1310.62130  -, zonder console, L = 300 cm stuk
1310.62231  -, met console voor kantplaat 30 cm, L = 200 cm stuk
1310.62232  -, met console voor kantplaat 30 cm, L = 250 cm stuk
1310.62233  -, met console voor kantplaat 30 cm, L = 300 cm stuk
1310.62261  -, met console voor kantplaat 60 cm, L = 200 cm stuk
1310.62262  -, met console voor kantplaat 60 cm, L = 250 cm stuk
1310.62263  -, met console voor kantplaat 60 cm, L = 300 cm stuk

Geprefabriceerde betonnen kantplaten 13-10.6
1310.63030  -, hoogte 30 cm, dikte 10 cm m
1310.63066  -, hoogte 60 cm, dikte 6 cm m
1310.63068  -, hoogte 60 cm, dikte 8 cm m

1310.64000 Geprefabriceerde betonnen kantbalken 13-10.6 m

1310.7uxyz Bestorting als vooroeververdediging

u = 1: ruwe breuksteen
2: rolsteen
3: brokken van breuksteenpuin / betonpuin
4: brokken van betonpuin

x = 0: categorie LMA 5/40
1: categorie LMA 10/60
2: categorie LMA 40/200
3: categorie LMA 60/300
4: categorie LMA 15/300
5: categorie HMA 300/1000
6: categorie HMA 1000/3000
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7: categorie HMA 3000/6000
8: categorie HMA 6000/10000
9: categorie HMA 10000/15000

yz = volgnummer

Bestorting met ruwe breuksteen als vooroeververdediging 13-10.7
1310.71000  -, categorie LMA 5/40 ton
1310.71100  -, categorie LMA 10/60 ton
1310.71200  -, categorie LMA 40/200 ton
1310.71300  -, categorie LMA 60/300 ton
1310.71400  -, categorie LMA 15/300 ton
1310.71500  -, categorie HMA 300/1000 ton
1310.71600  -, categorie HMA 1000/3000 ton
1310.71700  -, categorie HMA 3000/6000 ton
1310.71800  -, categorie HMA 6000/10000 ton
1310.71900  -, categorie HMA 10000/15000 ton

Bestorting met rolsteen als vooroeververdediging 13-10.7
1310.72000  -, categorie LMA 5/40 ton
1310.72100  -, categorie LMA 10/60 ton
1310.72200  -, categorie LMA 40/200 ton
1310.72300  -, categorie LMA 60/300 ton
1310.72400  -, categorie LMA 15/300 ton
1310.72500  -, categorie HMA 300/1000 ton
1310.72600  -, categorie HMA 1000/3000 ton
1310.72700  -, categorie HMA 3000/6000 ton
1310.72800  -, categorie HMA 6000/10000 ton
1310.72900  -, categorie HMA 10000/15000 ton

Bestorting met brokken van breuksteenpuin / betonpuin als 13-10.7
1310.73000  -, categorie LMA 5/40 ton
1310.73100  -, categorie LMA 10/60 ton
1310.73200  -, categorie LMA 40/200 ton
1310.73300  -, categorie LMA 60/300 ton
1310.73400  -, categorie LMA 15/300 ton
1310.73500  -, categorie HMA 300/1000 ton
1310.73600  -, categorie HMA 1000/3000 ton
1310.73700  -, categorie HMA 3000/6000 ton
1310.73800  -, categorie HMA 6000/10000 ton
1310.73900  -, categorie HMA 10000/15000 ton

Bestorting met brokken van betonpuin als vooroeververdediging 13-10.7
1310.74000  -, categorie LMA 5/40 ton
1310.74100  -, categorie LMA 10/60 ton
1310.74200  -, categorie LMA 40/200 ton
1310.74300  -, categorie LMA 60/300 ton
1310.74400  -, categorie LMA 15/300 ton
1310.74500  -, categorie HMA 300/1000 ton
1310.74600  -, categorie HMA 1000/3000 ton
1310.74700  -, categorie HMA 3000/6000 ton
1310.74800  -, categorie HMA 6000/10000 ton
1310.74900  -, categorie HMA 10000/15000 ton

1310.8uxyz Schanskorven als vooroeververdediging volgens 13-10.7

u = vorm
1: blokvorm
2: matrasvorm
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x = vulling
1: ruwe breuksteen
2: betonpuin/breuksteenpuin

yz = type

Schanskorven (Zn95Al5) in blokvorm gevuld met ruwe breuksteen 13-10.8
1310.81111  -, 30 cm dik geplaatst op de bodem of het talud m²
1310.81112  -, 50 cm dik geplaatst op de bodem of het talud m³
1310.81113  -, 100 cm dik geplaatst op de bodem m³
1310.81114  -, 30 cm dik, 100 cm breed als stapel- of fundeerkorf m
1310.81115  -, 50 cm dik, 100 cm breed als stapel- of fundeerkorf m
1310.81116  -, 100 cm dik, 100 cm breed als stapel- of fundeerkorf m

Schanskorven (Zn95Al5) in blokvorm gevuld met betonpuin/breuksteenpuin 13-10.8
1310.81211  -, 30 cm dik geplaatst op de bodem of het talud m²
1310.81212  -, 50 cm dik geplaatst op de bodem of het talud m³
1310.81213  -, 100 cm dik geplaatst op de bodem m³
1310.81214  -, 30 cm dik, 100 cm breed als stapel- of fundeerkorf m
1310.81215  -, 50 cm dik, 100 cm breed als stapel- of fundeerkorf m
1310.81216  -, 100 cm dik, 100 cm breed als stapel- of fundeerkorf m

Schanskorven (Zn95Al5) in matrasvorm gevuld met ruwe breuksteen 13-10.8
1310.82117  -, type 6 × 8, dikte 17 cm m²
1310.82123  -, type 6 × 8, dikte 23 cm m²

Schanskorven (ZN95Al5) in matrasvorm gevuld met 13-10.8
1310.82217  -, type 6 × 8, dikte 17 cm m²
1310.82223  -, type 6 × 8, dikte 23 cm m²

1310.83000 Schanskorven vullen met fijn-zandhoudende grond 13-10.8 ton

1310.84000 Geotextiel 13-10.8 m²

1311.uvxyz Penetratie met bitumineus gebonden materiaal

u = 1: volledige penetatie
2: gedeeltelijke penetratie

v = 1: asfaltmastiek
2: gietasfalt S

xyz = volgnummer

Penetratie met bitumineus gebonden materiaal 13-11
1311.11000 -, volledig met asfaltmastiek ton
1311.12000 -, volledig met gietasfalt S ton
1311.21000 -, gedeeltelijk met asfaltmastiek m²
1311.22000 -, gedeeltelijk met gietasfalt S m²

1312.uvxyz Penetratie met open colloïdaal beton

1312.10000 Penetratie met open colloïdaal beton 13-12 m²

1313.uvxyz Betegelingen - gebonden en ongebonden

v = 1: ongebonden
2: gebonden

x = 1: waterdoorlatende betontegel
2: betonelement
3: riettegel
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4: grasbetontegel
yz = nominale dikte in cm

xyz = volgnummer

Ongebonden waterdoorlatende betontegels 30 x 30 cm 13-13.1
1313.01108  -, nominale dikte 8 cm m²
1313.01109  -, nominale dikte 9 cm m²
1313.01110  -, nominale dikte 10 cm m²
1313.01111  -, nominale dikte 11 cm m²
1313.01112  -, nominale dikte 12 cm m²

Ongebonden waterdoorlatende betonelementen  13-13.1
1313.01210  -, nominale dikte 10 cm m²
1313.01212  -, nominale dikte 12 cm m²

Ongebonden betonnen riettegels  13-13.1
1313.01310  -, nominale dikte 10 cm m²
1313.01312  -, nominale dikte 12 cm m²

Ongebonden grasbetontegel 60 x 40 cm  13-13.1
1313.01410 -, nominale dikte 10 cm m²
1313.01412 -, nominale dikte 12 cm m²

Gebonden waterdoorlatende betontegels 30 x 30 cm  13-13.1
1313.02108  -, nominale dikte 8 cm m²
1313.02109  -, nominale dikte 9 cm m²
1313.02110  -, nominale dikte 10 cm m²
1313.02111  -, nominale dikte 11 cm m²
1313.02112  -, nominale dikte 12 cm m²

Gebonden waterdoorlatende betonelementen  13-13.1
1313.02210 -, nominale dikte 10 cm m²
1313.02212 -, nominale dikte 12 cm m²

Gebonden betonnen riettegels  13-13.1
1313.02310 -, nominale dikte 10 cm m²
1313.02312 -, nominale dikte 12 cm m²

Gebonden grasbetontegel 60 x 40 cm  13-13.1
1313.02410 -, nominale dikte 10 cm m²
1313.02412 -, nominale dikte 12 cm m²

1313.10000 Fundering in zandcement m²
1313.10010 Fundering in gestabiliseerd zand m²
1313.10020 Fundering in schraal beton m²

1314.uvxyz Gebonden open bekleding

u = 1: dijkbekleding
2: bodembeschermingsmatten

v = 1: open steenasfalt
2: gevezelde open steenasfalt

x = 1: fijn
2: grof

yz = volgnummer

Gebonden open bekleding voor dijkbekleding 13-14
1314.12100 -, met fijn gevezelde open steenasfalt GOSA 20 m²
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1314.12200 -, met grof gevezelde open steenasfalt GOSA 32 of GOSA 40 m²

Gebonden open bekleding voor bodembeschermingsmatten 13-14
1314.21100 -, met fijn open steenasfalt OSA 20 m²
1314.21200 -, met grof open steenasfalt OSA 32 of OSA 40 m²
1314.22100 -, met fijn gevezelde open steenasfalt GOSA 20 m²
1314.22200 -, met grof gevezelde open steenasfalt GOSA 32 of GOSA 40 m²
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2100.00000 ONTWERP, STUDIE EN BEREKENINGSNOTA'S

21ab.uvxyz Codering
21 = Hoofdstuk 21
ab = paragraaf

09: Studie van de constructie

2109.uvxyz Studie van de constructie volgens 21-9

uvxyz = volgnummer

2109.00001 Studie van het kunstwerk 21-9.1 GP
2109.00002 Studie van de brug 21-9.2 GP
2109.00003 Studie van de beweegbare waterkerende constructie 21-9.3 GP
2109.00004 Studie van de vaste waterbouwkundige constructie 21-9.4 GP
2109.00005 Studie van de vlottende veersteiger 21-9.5 GP
2109.00006 Studie van de tunnelconstructie 21-9.6 GP
2109.00007 Studie van de dijk 21-9.7 GP
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2200.00000 GRONDONDERZOEK

22ab.uvxyz Codering
22 = Hoofdstuk 22
ab = paragraaf

02: Monstername en proeven in situ 
03: Werkplaform voor het uitvoeren van proeven in situ te water
04: Proeven in labo

2202.uvxyz Monstername en proeven in situ volgens 22-2

uv = 01: werken die bij grondonderzoek horen
02: sonderingen CPT
03: terreinvinproeven 
04: boringen
05: trilboringen
06: ontname van monster op een methode waarvoor geen boring nodig is
07: monitoring
08: stockeren van monsters op de werf en transport
09: pompproeven
10: niet-destructief geofysisch onderzoek 
11: Ménard pressiometerproeven (PMT)

xyz = volgnummer

Werken die bij grondonderzoek horen 22-2.1
2202.01102 -, afdichten van de geotechnische onderzoekspunten m

2202.02001 Maken van een voorput om grondwaterstand te onderkennen (manueel of 
met handboring)

22-2.2 stuk

Voorsonderen tot onder grondwaterpeil (incl meting grondwaterstand) 22-2.2

2202.02011 -, met een gesloten casing stuk
2202.02012 -, met gebruik van een 15 cm² conus stuk

Sonderingen CPT 22-2.2
2202.02101 -, continue elektrische sonderingen (CPT-E) stuk
2202.02102 -, continue elektrische sonderingen met continue opmeting 

poriënwaterspanning (CPT-U)
stuk

2202.02111 -, discontinue en continue mechanische sonderingen (CPT-M of CPT-MC) stuk

2202.02121 -, meerprijs voor het vervangen van een gewone gladde eindbuis door een 
eindbuis met kleefbreker 

stuk

2202.02123 -, meerprijs voor het uitvoeren van een dissipatieproef (tijdsduur = 10 min) 
bij continue elektrische sonderingen

stuk

2202.02124 -, meerprijs voor het uitvoeren van een dissipatieproef (tijdsduur = 1 u) bij 
continue elektrische sonderingen

stuk

Seismische sonderingen SCPT 22-2.2
2202.02201 -, uitvoeren van een sondering met seismische conus type 1 stuk
2202.02202 -, uitvoeren van een sondering met seismische conus type 2 stuk
2202.02211 -, uitvoeren van een seismische meting met seismische conus type 1 stuk
2202.02212 -, uitvoeren van een seismische meting met seismische conus type 2 stuk

Plaatsen van steunbuizen bij uitvoeren van sonderingen op het water 22-2.2
2202.02301 -, d.m.v. een hijsinstallatie stuk
2202.02302 -, d.m.v. een boorinstallatie stuk
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2202.03101 Uitvoeren van een terreinvinproef 22-2.3 stuk

Droogboringen met discontinue monstername 22-2.4
2202.04101 -, uitvoering m
2202.04102 -, meerprijs voor ontname van ongeroerde monsters bij droogboringen met 

discontinue monstername
stuk

2202.04103 -, meerprijs voor ontname van geroerde monsters bij droogboringen met 
discontinue monstername

stuk

2202.04104 -, meerprijs voor ontname van geroerde monsters bij droogboringen in het 
kader van milieuhygiënisch onderzoek

m

2202.04201 Droogboringen met continue monstername 22-2.4 m

2202.04301 Uitvoeren van een spoelboring 22-2.4 m

2202.04401 Uitvoeren van een kernboring 22-2.4 m

2202.04501 Uitvoeren van een hamerboring 22-2.4 m

2202.04601 Uitvoeren van een diagrafieboring 22-2.4 m

2202.04701 Uitvoeren van een sonische boring 22-2.4 m

2202.04801 Uitvoeren van een boring t.b.v. de uitvoering van een Ménard 
pressiometerproef

22-2.4 m

Boringen uitsluitend te water
2202.05101 -, ontnemen van monsters d.m.v. trilboringen 22-2.5 stuk

Ontname van monsters op een methode waarvoor geen boring nodig is 22-2.6
2202.06001 -, bodemschep: ontname van monsters d.m.v. een bodemschep stuk
2202.06002 -, boxcorer: ontname van monsters d.m.v. de boxcorer stuk
2202.06003 -,ontname van monsters d.m.v. Van Veen happersystemen stuk
2202.06004 -, ontname van monsters d.m.v. Ekman-Birge happerssystemen stuk

Monitoring d.m.v. peilbuizen 22-2.7.1
2202.07101 -, verwezenlijken van de peilbuis (zen) (filters) in het boorgat m
2202.07102 -, leveren en plaatsen van de waterpeilmeters (incl dataloggers) in het 

boorgat 
stuk

2202.07103 -, afwerken van de kop van de peilbuis d.m.v. een straatpot stuk
2202.07104 -, afwerken van de kop van de peilbuis d.m.v. een stalen beschermbuis stuk
2202.07105 -, gebruik en ter beschikking stellen van waterpeilmeters (incl dataloggers) stuk.dag
2202.07106 -, opmeten van de stijghoogten in de peilbuis (incl. rapportering) d.m.v. 

manuele opmeting
stuk

2202.07107 -, opmeten van de stijghoogten in de peilbuis (incl. rapportering) d.m.v. 
automatische registratie

kd

2202.07108 -, schoonpompen van de peilfilters stuk
2202.07109 -, verwijderen van waterpeilmeters stuk

Monitoring d.m.v. waterspanningsmeters 22-2.7.2
2202.07201 -, leveren en plaatsen van waterspanningsmeter type borehole stuk
2202.07202 -, leveren en plaatsen van waterspanningsmeter type push-in stuk
2202.07203 -, continu registreren van meetwaarden van de waterspanningsmeter(s) 

(incl. rapportage)
kd

2202.07204 -, afscherming van de kabels en van de meetapparatuur bovengronds stuk

Monitoring d.m.v. gronddrukmeters 22-2.7.3
2202.07301 -, leveren en plaatsen van gronddrukmeter met radiale cel stuk

december 2021 Catalogus van de genormaliseerde posten - versie 2.0a 26



Codenummer Omschrijving der werken Volgens Eenheid

2202.07302 -, leveren en plaatsen van gronddrukmeter met gronddrukcel stuk
2202.07303 -, continu registreren van meetwaarden van de gronddrukmeter(s) (incl. 

rapportage)
kd

2202.07304 -, afscherming van de kabels en van de meetapparatuur bovengronds stuk

Monitoring d.m.v. inclinometerbuizen 22-2.7.4
2202.07401 -, leveren en plaatsen van wachtbuizen m
2202.07402 -, leveren en plaatsen van de manuele inclinometerbuizen m
2202.07403 -, leveren en plaatsen van de inclinometerbuizen (voor continue 

inclinometer) en continue inclinometer 
m

2202.07404 -, afwerken van de kop van de inclinometerbuis d.m.v. een straatpot stuk
2202.07405 -, afwerken van de kop van de inclinometerbuis d.m.v. een stalen 

beschermbuis
stuk

2202.07406 -, gebruik en instandhouden van continue inclinometer m.kd
2202.07407 -, uitvoeren van de metingen in de inclinometerbuis d.m.v. manuele 

registratie
stuk

2202.07408 -, uitvoeren van de metingen in de inclinometerbuis d.m.v. automatische 
registratie (incl. rapportage)

kd

2202.07409 -, verwijderen van de continue inclinometer stuk

Monitoring d.m.v. extensometers 22-2.7.5
2202.07501 -, leveren en plaatsen van wachtbuizen m
2202.07502 -, leveren en plaatsen van extensometerstangen m
2202.07503 -, leveren en plaatsen van extensometerankers stuk
2202.07504 -, afwerken van de kop van de extensometerbuis d.m.v. een straatpot stuk

2202.07505 -, afwerken van de kop van de extensometerbuis d.m.v. een stalen 
beschermbuis

stuk

2202.07506 -, leveren en plaatsen van de meethoed op de kop van extensometer stuk

2202.07507 -, uitvoeren van de metingen aan de extensometers (incl. rapportage) stuk

Monitoring d.m.v. zettingsmeters 22-2.7.6
2202.07601 -, leveren en plaatsen van de zettingsmetingsbuis m
2202.07602 -, verwezenlijken en de afwerking van de referentiesokkels stuk
2202.07603 -, uitvoeren van de zettingsmetingen (incl. rapportage) stuk

Monitoring van verplaatsingen en zettingen d.m.v. topografische metingen - 
manuele inmeting

22-2.7.7

2202.07701 -, leveren, plaatsen en inmeten van topografisch materieel GP
2202.07702 -, het gebruik en instandhouden van topografisch materieel kd
2202.07703 -, opmeten van verplaatsingen en zettingen van alle meetpunten (incl 

rapportage) d.m.v. manuele opmeting
stuk

2202.07704 -, wegnemen van topografisch materieel GP

Monitoring van verplaatsingen en zettingen d.m.v. topografische metingen - 
inmeting d.m.v. totaalstation(s)

22-2.7.7

2202.07711 -, leveren, plaatsen en inmeten van topografisch materieel GP
2202.07712 -, het gebruik en instandhouden van topografisch materieel kd
2202.07713 -, opmeten van verplaatsingen en zettingen (incl rapportage) d.m.v. 

automatische registratie via totaal station
kd

2202.07714 -, wegnemen van topografisch materieel GP

Real-time online gecentraliseerd registratiesysteem 22-2.7.8
2202.07801 -, ontwerp en opzetten van real-time online registratiesysteem GP
2202.07802 -, het gebruik en instandhouden van real-time online registratiesysteem (incl 

rapportage van alle instrumenten die real-time opmeten en gerapporteerd 
worden)

kd
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Pompproeven 22-2.9
2202.09001 -, verwezenlijken van de pompput stuk
2202.09002 -, afwerken van de kop van de pompput stuk
2202.09003 -, uitvoeren van manuele controledebietmetingen stuk
2202.09004 -, uitvoeren van de pomping en bijhorende debietmetingen uur
2202.09005 -, bepaling van de membraanfilterindex stuk
2202.09006 -, uitvoeren van de ontgassingsproef stuk
2202.09007 -, scheikundig onderzoek van 10l water stuk

Niet-destructief geofysisch onderzoek - Geo-elektrische metingen - 
Resistiviteitstomografie

22-2.10.1

2202.10101 -, uitvoeren van een geo-elektrische proefmeting stuk
2202.10102 -, uitvoeren van een geo-elektrische meting stuk

Niet-destructief geofysisch onderzoek - Seismische metingen - Refractie met 
P-golven

22-2.10.2

2202.10201 -, uitvoeren van een proefmeting refractiemeting met P-golven stuk
2202.10202 -, uitvoeren van een refractiemeting met P-golven stuk

Niet-destructief geofysisch onderzoek - Seismische metingen - Refractie met 
S-golven

22-2.10.2

2202.10211 -, uitvoeren van een proefmeting refractiemeting met S-golven stuk
2202.10212 -, uitvoeren van een refractiemeting met S-golven stuk

Niet-destructief geofysisch onderzoek - Elektromagnetische metingen - 
Radarmetingen

22-2.10.3

2202.10301 -, uitvoeren van een proefmeting 'radarmetingen' stuk
2202.10302 -, uitvoeren van radarmetingen stuk

Niet-destructief geofysisch onderzoek - Elektromagnetische metingen - 
Elektromagnetische inductiemetingen

22-2.10.3

2202.10311 -, uitvoeren van een proefmeting 'elektromagnetische inductiemetingen' stuk
2202.10312 -, uitvoeren van elektromagnetische inductiemetingen m
2202.10313 -, uitvoeren van elektromagnetische inductiemetingen m²

Niet-destructief geofysisch onderzoek - Elektromagnetische metingen - 
Capacitief gekoppelde resistiviteitsmetingen

22-2.10.3

2202.10321 -, uitvoeren van een proefmeting 'capacitief gekoppelde 
resistiviteitsmetingen'

stuk

2202.10322 -, uitvoeren van capacitief gekoppelde resistiviteitsmetingen m
2202.10323 -, uitvoeren van capacitief gekoppelde resistiviteitsmetingen m²

Ménard pressiometerproeven (PMT) 22-2.11
2202.11001 -, aan- en afvoer van de PMT-apparatuur stuk
2202.11002 -, uitvoeren van een PMT pressiometerproef stuk
2202.11003 -, uitvoeren van ontlasting herbelastingstrap bij een PMT-pressiometrische 

proef 
stuk

2202.11004 -, wachttijden en verlettijden niet te wijten aan de opdrachtnemer –PMT-
apparatuur en personeel

u

2203.uvxyz Werkplaform voor het uitvoeren van proeven in situ te water volgens 22-3

uv = 01: ter beschikking stellen van een werkplatform en de daarbij horende werkzaamheden
xyz = volgnummer

Werkplatform 22-3
2203.01001 -, mobilisatie naar de onderzoekssite waar het project plaatsvindt GP
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2203.01002 -, ter beschikking stellen kd
2203.01003 -, transportkosten, tussen de verschillende onderzoekslocaties stuk
2203.01004 -, opstelkosten per onderzoekslocatie stuk
2203.01005 -, demobilisatie na uitvoering van de laatste werken van de aanneming GP

2203.01101 Werkplatform voor het uitvoeren van grondonderzoek in situ te water, incl. 
mobilisatie, ter beschikkingstelling, transportkosten tussen verschillende 
onderzoekslocaties, opstelkosten, demobilisatie

22-3 GP

2204.uvxyz Proeven in labo volgens 22-4

uv = 01: onderkenningsproeven
02: watergehalte en droge stof gehalte bepalen van een grondmonster
03: volumemassa bepalen van van een grondmonster
04: samendrukkingsproef
05: uni-axiale drukproef en triaxiaalproef
06: doorlatendheid van de grond bepalen
07: proctorproef
08: bepalen van de korrelvolumemassa

xyz = volgnummer

Onderkenningsproeven 22-4.1
2204.01001 -, ontname van geroerde monsters op het terrein stuk
2204.01002 -, meerprijs voor ontname van geroerde monsters in het kader van 

milieuhygiënisch onderzoek
stuk

2204.01003 -, bepaling van het gehalte aan organische stoffen in een grondmonster stuk
2204.01004 -, bepaling van het gehalte aan kalkachtige stoffen in een grondmonster stuk

2204.01005 -, uitvoering van de zeving ter bepaling van de korrelverdeling van een 
grondmonster

stuk

2204.01006 -, uitvoeren van de areometerproef ter bepaling van de fijne fractie in de 
korrelverdeling

stuk

2204.01007 -, bepaling van de consistentiegrenzen volgens Atterberg d.m.v. toestel van 
Casagrande 

stuk

2204.01008 -, bepaling van de consistentiegrenzen d.m.v. valconus stuk
2204.01009 -, bepaling van de grondsoortbenaming stuk
2204.01010 -, bepaling van de methyleenblauw waarde stuk
2204.01011 -, bepaling van het glauconietgehalte d.m.v. magnetische scheiding stuk
2204.01012 -, bepaling van het glauconietgehalte d.m.v. XRD-analyse stuk

Watergehalte en droge stof gehalte bepalen van een grondmonster 22-4.2
2204.02001 -, ontname van geroerde monsters op het terrein stuk
2204.02002 -, meerprijs voor ontname van geroerde monsters in het kader van 

milieuhygiënisch onderzoek
stuk

2204.02003 -, bepaling van het waterghalte en het droge stof gehalte van een 
grondmonster

stuk

Volumemassa bepalen van een grondmonster 22-4.3
2204.03001 -, d.m.v. de linear measurement method stuk
2204.03002 -, d.m.v. de fluid displacement method stuk

Uitvoeren van de samendrukkingsproef 22-4.4
2204.04001 -, belasting + ontlasting (5 trappen) stuk
2204.04002 -, per extra belasting + ontlastingstrap stuk
2204.04003 -, bepalen van de zweldruk stuk

Uitvoeren van de triaxiaalproef 22-4.5

december 2021 Catalogus van de genormaliseerde posten - versie 2.0a 29



Codenummer Omschrijving der werken Volgens Eenheid

2204.05001 -, UC-uni-axiale drukproef ( = de vrije prisma proef) op één deelmonster stuk
2204.05002 -, UU-triaxiaalproef op één deelmonster stuk
2204.05003 -, CU-triaxiaalproef voor 3 consolidatiedrukken stuk
2204.05004 -, CD-triaxiaalproef voor 3 consolidatiedrukken stuk
2204.05005 -, meerprijs voor het vormen van een monster stuk

Bepalen van de doorlatendheid van de grond 22-4.6
2204.06001 -, doorlatendheidsproef onder veranderlijk verval stuk
2204.06002 -, doorlatendheidsproef onder constant verval in het doorlatendheidstoestel stuk

2204.06003 -, doorlatendheidsproef onder constant verval of constant flow in de 
triaxiaalcel

stuk

2204.06004 -, meerprijs voor het vormen van een monster stuk
2204.06005 -, meerprijs voor de bepaling van de doorlatendheid bij bijkomende 

consolidatiespanning onder veranderlijk verval in een oedometer 
permeameter 

stuk

2204.06006 -, meerprijs voor de bepaling van de doorlatendheid bij bijkomende 
consolidatiespanning onder constant verval of constant flow in triaxiaalcel 

stuk

Proctorproef 22-4.7
2204.07001 -, ontname van geroerde monsters op het terrein stuk
2204.07002 -, meerprijs voor ontname van geroerde monsters in het kader van 

milieuhygiënisch onderzoek
stuk

2204.07003 -, uitvoeren van de proctorproef: standaard proctor stuk
2204.07004 -, uitvoeren van de proctorproef: versterkte proctor stuk

Bepalen van de korrelvolumemassa 22-4.8
2204.08001 -, de ontname van geroerde monsters op terrein stuk
2204.08002 -, meerprijs voor ontname van geroerde monsters in kader van 

milieuhygiënisch onderzoek
stuk

2204.08003 - uitvoeren van de picnometerproef: standaard picnometerproef stuk
2204.08004 - uitvoeren van de picnometerproef: gas-picnometerproef stuk
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2300.00000 BAGGERWERKEN IN RIVIEREN EN KANALEN

23ab.uvxyz Codering
23 = Hoofdstuk 23
ab = paragraaf

02: Vooronderzoek
03: Baggeren
04: Vervoeren
05: Overname specie
06: Behandelen
07: Bergen

2302.uvxyz Vooronderzoek volgens 23-2

uv = 02: milieuhygienische proeven en toetsingen
xyz = volgnummer

Milieuhygiënische proeven en toetsingen 23-2.2.1
2302.02100 -, analyse voor hergebruik van baggerspecie als bodem monster
2302.02200 -, analyse voor hergebruik van baggerspecie als niet-vormgegeven bouwstof monster

2302.02300 -, analyse op baggerspecie in het kader van de stortvergunning op zee monster
2302.02400 -, analyse op baggerspecie in het kader van de Nederlandse stortvergunning monster

2303.uvxyz Baggeren volgens 23-3

u = 0: baggertuig volgens keuze van de opdrachtnemer
1: mechanisch baggertuig
2: hydraulisch baggertuig
3: bijkomende maatregelen i.k.v. milieuzorg
4: mobilisatie en demobilisatie
5: opruimen van zonevreemde voorwerpen

xyz = volgnummer

Baggeren van grond met baggertuig volgens keuze opdrachtnemer, meting 23-3.1

2303.00001 -, in situ op de baggerlocatie m³
2303.00002 -, in situ op bergingslocatie of behandelingssite m³
2303.00003 -, in middel van vervoer ton
2303.00004 -, in middel van vervoer TDS
2303.00005 -, in middel van vervoer m³
2303.00006 -, in regie: werkend tarief uur
2303.00007 -, in regie: stillig tarief uur

Baggeren van grond met mechanisch baggertuig van op de wal, meting 23-3.1
2303.10001 -, in situ op de baggerlocatie m³
2303.10002 -, in situ op bergingslocatie of behandelingssite m³
2303.10003 -, in middel van vervoer ton
2303.10004 -, in middel van vervoer TDS
2303.10005 -, in middel van vervoer m³
2303.10006 -, in regie: werkend tarief uur
2303.10007 -, in regie: stillig tarief uur

Baggeren van grond met mechanisch baggertuig van op het water, meting 23-3.1

2303.10101 -, in situ op de baggerlocatie m³
2303.10102 -, in situ op bergingslocatie of behandelingssite m³
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2303.10103 -, in middel van vervoer ton
2303.10104 -, in middel van vervoer TDS
2303.10105 -, in middel van vervoer m³
2303.10106 -, in regie: werkend tarief uur
2303.10107 -, in regie: stillig tarief uur

Baggeren van grond met mechanisch onder-water baggertuig (ploeg), 
meting

23-3.1

2303.10201 -, in situ op de baggerlocatie m³
2303.10202 -, in regie: werkend tarief uur
2303.10203 -, in regie: stillig tarief uur

Baggeren van grond met hydraulisch baggertuig van op de wal, meting 23-3.1
2303.20001 -, in situ op de baggerlocatie m³
2303.20002 -, in situ op bergingslocatie of behandelingssite m³
2303.20003 -, in middel van vervoer ton
2303.20004 -, in middel van vervoer TDS
2303.20005 -, in middel van vervoer m³
2303.20006 -, in regie: werkend tarief uur
2303.20007 -, in regie: stillig tarief uur

Baggeren van grond met hydraulisch baggertuig van op het water, meting 23-3.1

2303.20101 -, in situ op de baggerlocatie m³
2303.20102 -, in situ op bergingslocatie of behandelingssite m³
2303.20103 -, in middel van vervoer ton
2303.20104 -, in middel van vervoer TDS
2303.20105 -, in middel van vervoer m³
2303.20106 -, in regie: werkend tarief uur
2303.20107 -, in regie: stillig tarief uur

Baggeren van grond met hydraulisch onder-water baggertuig (water-en 
luchtinjectie), meting

23-3.1

2303.20201 -, in situ op de baggerlocatie m³
2303.20202 -, in regie: werkend tarief uur
2303.20203 -, in regie: stillig tarief uur

Bijkomende maatregelen i.k.v. milieuzorg 23-3.1.3.4.B
2303.30001 -, meerprijs voor het uitvoeren van baggerwerken cfr. opgelegde 

bijkomende milieuzorgeisen
m³

2303.30002 -, meerprijs voor het uitvoeren van baggerwerken cfr. opgelegde 
bijkomende milieuzorgeisen

ton

2303.30003 -, meerprijs voor het uitvoeren van baggerwerken cfr. opgelegde 
bijkomende milieuzorgeisen

TDS

Mobilisatie 23-3.2
2303.40001 -, van baggertuigen volgens keuze van de opdrachtnemer set
2303.40002 -, van een mechanisch baggertuig van op de wal set
2303.40003 -, van een mechanisch baggertuig van op het water set
2303.40004 -, van een mechanisch onder-water baggertuig (ploeg) set
2303.40005 -, van een hydraulisch baggertuig van op de wal set
2303.40006 -, van een hydraulisch baggertuig van op het water set
2303.40007 -, van een hydraulisch onder-water baggertuig (water-en luchtinjectie) set

Demobilisatie 23-3.2
2303.40101 -, van baggertuigen volgens keuze van de opdrachtnemer set
2303.40102 -, van een mechanisch baggertuig van op de wal set
2303.40103 -, van een mechanisch baggertuig van op het water set
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2303.40104 -, van een mechanisch onder-water baggertuig (ploeg) set
2303.40105 -, van een hydraulisch baggertuig van op de wal set
2303.40106 -, van een hydraulisch baggertuig van op het water set
2303.40107 -, van een hydraulisch onder-water baggertuig (water-en luchtinjectie) set

Opruimen van bodemvreemde voorwerpen 23-3.3
2303.50101 -, opruimen van bodemvreemde voorwerpen tijdens het baggeren m³
2303.50102 -, opruimen van bodemvreemde voorwerpen tijdens het baggeren ton
2303.50103 -, voorbehouden som voor stortkosten VS

2304.uvxyz Vervoeren volgens 23-4

u = 0: transportmiddel volgens keuze opdrachtnemer
1: mechanisch transportmiddel
2: hydraulisch transportmiddel
3: mobilisatie en demobilisatie

vxyz = volgnummer

2304.00001 Transportmiddel volgens keuze aannemer 23-4 m³.km
2304.00002 Transportmiddel volgens keuze aannemer 23-4 ton.km
2304.00003 Transportmiddel volgens keuze aannemer 23-4 TDS.km
2304.00004 Transportmiddel volgens keuze aannemer 23-4 m³
2304.00005 Transportmiddel volgens keuze aannemer 23-4 ton

2304.10001 Mechanisch transportmiddel op de wal 23-4 m³.km
2304.10002 Mechanisch transportmiddel op de wal 23-4 ton.km
2304.10003 Mechanisch transportmiddel op de wal 23-4 TDS.km
2304.10004 Mechanisch transportmiddel op de wal 23-4 m³
2304.10005 Mechanisch transportmiddel op de wal 23-4 ton

2304.10101 Mechanisch transportmiddel op het water 23-4 m³.km
2304.10102 Mechanisch transportmiddel op het water 23-4 ton.km
2304.10103 Mechanisch transportmiddel op het water 23-4 TDS.km
2304.10104 Mechanisch transportmiddel op het water 23-4 m³
2304.10105 Mechanisch transportmiddel op het water 23-4 ton

Hydraulisch transportmiddel, vaste persleidingen 23-4
2304.20001 -, vervoeren van baggerspecie door persleiding m³.km
2304.20002 -, vervoeren van baggerspecie door persleiding ton.km
2304.20003 -, vervoeren van baggerspecie door persleiding TDS.km
2304.20011 -, vervoeren van baggerspecie door persleiding tot een persafstand van 

maximaal xxx - 3,5 km
m³.km

2304.20012 -, vervoeren van baggerspecie door persleiding tot een persafstand van 
maximaal xxx - 3,5 km

ton.km

2304.20013 -, vervoeren van baggerspecie door persleiding tot een persafstand van 
maximaal xxx - 3,5 km

TDS.km

2304.20021 -, bijkomende prijs voor het gebruik van een tussenstation in de persleiding m³
2304.20022 -, bijkomende prijs voor het gebruik van een tussenstation in de persleiding ton
2304.20023 -, bijkomende prijs voor het gebruik van een tussenstation in de persleiding TDS
2304.20031 -, bijkomende prijs per 500 m vaste leiding boven xxx - 3,5 km m³
2304.20032 -, bijkomende prijs per 500 m vaste leiding boven xxx - 3,5 km ton
2304.20033 -, bijkomende prijs per 500 m vaste leiding boven xxx - 3,5 km TDS

Hydraulisch transportmiddel, drijvende persleidingen 23-4
2304.20101 -, vervoeren van baggerspecie door persleiding m³.km
2304.20102 -, vervoeren van baggerspecie door persleiding ton.km
2304.20103 -, vervoeren van baggerspecie door persleiding TDS.km
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2304.20201 Hydraulisch transportmiddel, bakkenzuiger 23-4 m³
2304.20202 Hydraulisch transportmiddel, bakkenzuiger 23-4 ton
2304.20203 Hydraulisch transportmiddel, bakkenzuiger 23-4 TDS

Mobilisatie 23-4
2304.30000 -, transportmiddel volgens keuze van de aannemer set
2304.30001 -, mechanisch transportmiddel op het water set
2304.30002 -, drijvende leiding m
2304.30003 -, vaste persleiding op de wal m
2304.30004 -, opjaagstation stuk
2304.30005 -, overbrugging m
2304.30006 -, zinkleiding m
2304.30007 -, wissel stuk
2304.30008 -, bakkenzuiger set

Demobilisatie 23-4
2304.30100 -, transportmiddel volgens keuze van de aannemer set
2304.30101 -, mechanisch transportmiddel op het water set
2304.30102 -, drijvende leiding m
2304.30103 -, vaste persleiding op de wal m
2304.30104 -, opjaagstation stuk
2304.30105 -, overbrugging m
2304.30106 -, zinkleiding m
2304.30107 -, wissel stuk
2304.30108 -, bakkenzuiger set

2305.uvxyz Overname van specie volgens 23-5

2305.00001 Overname van specie 23-5 m³
2305.00002 Overname van specie 23-5 ton
2305.00003 Overname van specie 23-5 TDS

2306.uvxyz Behandelen volgens 23-6

u = 1: lossen gebaggerde specie
2: opruimen bodemvreemde materialen
3: ontwatering
4: biologische reiniging
5: fysico chemische reiniging
6: tijdelijk stapelen
7: laden behandelde specie

vxyz = volgnummer

Lossen 23-6.2.1
2306.10001 -, lossen van gebaggerde specie bij aanvoer over water ton

Opruimen van bodemvreemde voorwerpen 23-6.2.2
2306.20001 -, voorbehouden som voor stortkosten VS

Behandeling - ontwateren tot steekvast product van specie (minimaal 10 
kN/m²)

23-6.2.4

2306.30001 -, kleigehalte (< 63 µm) <= 20 % ton
2306.30002 -, kleigehalte (< 63 µm) > 20 % en <= 30 % ton
2306.30003 -, kleigehalte (< 63 µm) > 30 % ton
2306.30004 -, meerprijs voor steekvast maken >= 50 kN/m² ton

Behandeling - biologische reiniging (incl. steekvast maken tot minimaal 10 
kN/m²) van specie

23-6.2.5
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2306.40001 -, kleigehalte (< 63 µm) <= 20 % ton
2306.40002 -, kleigehalte (< 63 µm) > 20 % en <= 30 % ton
2306.40003 -, kleigehalte (< 63 µm) > 30 % ton
2306.40004 -, meerprijs voor steekvast maken >= 50 kN/m² ton

Behandeling -  fysico chemische reiniging (incl. steekvast maken tot 
minimaal 10 kN/m²)

23-6.2.6

2306.50001 -, kleigehalte (< 63 µm) <= 20 % ton
2306.50002 -, kleigehalte (< 63 µm) > 20 % en <= 30 % ton
2306.50003 -, kleigehalte (< 63 µm) > 30 % ton
2306.50004 -, meerprijs voor steekvast maken >= 50 kN/m² ton

Tijdelijke stapeling 23-6.2.7
2306.60001 -, van behandelde specie in afwachting van afvoer ton.kd

Laden behandelde specie 23-6.2.8
2306.70001 -, in middel van vervoer - wegtransport ton
2306.70002 -, in middel van vervoer - transport over water ton

2307.uvxyz Bergen volgens 23-7

u = 1: bergen in het oppervlaktewater
2: bergen aan land
3: mobilisatie en demobilisatie

vxyz = volgnummer

2307.10001 Bergen in het oppervlaktewater 23-7.1 m³
2307.10002 Bergen in het oppervlaktewater 23-7.1 TDS
2307.10003 Bergen in het oppervlaktewater 23-7.1 ton

2307.10101 Gebruik van onderwatersproei-en jetinstallatie (uitgerust met drijvende 
leiding), inclusief alle kosten

23-7.1 week

2307.20001 Bergen aan land 23-7.2 m³
2307.20002 Bergen aan land 23-7.2 TDS
2307.20003 Bergen aan land 23-7.2 ton

2307.20101 Lozen van het retourwater door pompen 23-7.2 m³
2307.20102 Lozen van het retourwater door pompen 23-7.2 uur
2307.20103 Lozen van het retourwater door pompen 23-7.2 kd
2307.20104 Lozen van het retourwater door pompen 23-7.2 week
2307.20105 Lozen van het retourwater door pompen 23-7.2 maand

Mobilisatie 23-7.3
2307.30001 -, onderwatersproei- en jetinstallatie stuk
2307.30002 -, retourleidingen en toebehoren m
2307.30003 -, pompinstallatie en toebehoren stuk

Demobilisatie 23-7.3
2307.30101 -, onderwatersproei- en jetinstallatie stuk
2307.30102 -, retourleidingen en toebehoren m
2307.30103 -, pompinstallatie en toebehoren stuk
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2400.00000 GEOTECHNISCHE CONSTRUCTIE-ELEMENTEN EN CONSTRUCTIES

24ab.uvxyz Codering
24 = Hoofdstuk 24
ab = paragraaf

01: Palen, putten en caissons
02: Damwanden
03: Funderingswanden
04: Beschoeiingen en stutwerken
05: Grondankers
06: Versnelde consolidatie
10: Strandhoofden
11: Golfbrekers
12: Zeedijken

2401.uvxyz Palen, putten en caissons volgens 24-1

uv = 01: algemeen
02: in de grond gevormde injectiepalen
03: boorpalen
04: schroefpalen
05: betonnen heipalen
06: stalen buispalen zonder bodemplaat
07: secanspalen
08: fundering op putten
09: zinkputten of caissons
10: zink- en kraagstukken

xyz = volgnummer

Algemene gegevens 24-1.1
2401.01101 -, bijkomende diepsonderingen stuk
2401.01201 -, qrb-berekening stuk
2401.01301 -, inmeten van de inplanting van de palen GP
2401.01302 -, inmeten van de schuinte van de palen GP

In de grond gevormde injectiepalen 24-1.2
2401.02102 -, min. diameter 800 mm  m
2401.02103 -, min. diameter 900 mm  m
2401.02104 -, min. diameter 1000 mm  m
2401.02105 -, min. diameter 1200 mm  m
2401.02111 -, in de grond gevormde injectiepalenwand m²
2401.02112 -, boren doorheen de constructie, inclusief nadien opvullen van boorgaten m³
2401.02201 -, meerprijs voor de uitvoering van injectiepalen bij doorgang door holle 

ruimtes resp. grondmassieven opgesloten tussen twee betonconstructies  
m

2401.02301 -, wapeningsstaal BE 500 S, BE 500 TS, BE 500 ES, BE 500 RS voor gewapend 
beton

kg

2401.02401 -, injecties grote gaten en scheuren m³
2401.02501 -, proefpalen GP

Boorpalen in gewapend beton 24-1.3
2401.03102 -, min. diameter 800 mm m
2401.03103 -, min. diameter 1.000 mm m
2401.03104 -, min. diameter 1.200 mm m
2401.03105 -, min. diameter 1.500 mm m
2401.03106 -, min. diameter 2.000 mm m
2401.03201 -, wapeningsstaal BE 500 S, BE 500 TS, BE 500 ES, BE 500 RS voor gewapend 

beton voor op buiging belaste boorpalen
kg
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Akoestisch doormeten van boorpalen 24-1.3.3
2401.03301 -, plaatsen van PVC buizen m
2401.03302 -, akoestische meting (incl. rapportage en interpretatie) m

Schroefpalen in gewapend beton 24-1.4
2401.04102 -, min. diameter 300 mm m
2401.04103 -, min. diameter 350 mm m
2401.04104 -, min. diameter 400 mm m
2401.04105 -, min. diameter 450 mm m
2401.04106 -, min. diameter 500 mm m
2401.04201 -, verloren voerbuis kg

Geprefabriceerde betonnen heipalen in gewapend beton 24-1.5
2401.05102 -, 250 mm x 250 mm m
2401.05103 -, 300 mm x 300 mm m
2401.05104 -, 350 mm x 350 mm m
2401.05105 -, 400 mm x 400 mm m
2401.05106 -, 450 mm x 450 mm m

Geprefabriceerde betonnen heipalen in voorgespannen beton 24-1.5
2401.05202 -, 250 mm x 250 mm m
2401.05203 -, 300 mm x 300 mm m
2401.05204 -, 350 mm x 350 mm m
2401.05205 -, 400 mm x 400 mm m
2401.05206 -, 450 mm x 450 mm m

In de grond gevormde heipalen in gewapend beton met verbrede voet 24-1.5
2401.05302 -, min. diameter paalschacht 300 mm, min. diameter paalvoet … m
2401.05303 -, min. diameter paalschacht 350 mm, min. diameter paalvoet … m
2401.05304 -, min. diameter paalschacht 400 mm, min. diameter paalvoet … m
2401.05305 -, min. diameter paalschacht 450 mm, min. diameter paalvoet … m
2401.05306 -, min. diameter paalschacht 500 mm, min. diameter paalvoet … m

In de grond gevormde heipalen in gewapend beton zonder verbrede voet 24-1.5
2401.05402 -, min. diameter paalschacht 300 mm m
2401.05403 -, min. diameter paalschacht 350 mm m
2401.05404 -, min. diameter paalschacht 400 mm m
2401.05405 -, min. diameter paalschacht 450 mm m
2401.05406 -, min. diameter paalschacht 500 mm m

2401.05501 Niet-destructief onderzoek op betonnen heipalen 24-1.5 stuk

Leveren van stalen buispalen zonder bodemplaat 24-1.6
2401.06102 -, min. diameter 600 mm kg
2401.06103 -, min. diameter 800 mm kg
2401.06104 -, min. diameter 1.000 mm kg
2401.06105 -, min. diameter 1.500 mm kg
2401.06106 -, min. diameter 2.000 mm kg
2401.06107 -, wapeningsstaal BE 500 S, BE 500 TS, BE 500 ES, BE 500 RS voor gewapend 

beton
kg

Inbrengen van stalen buispalen zonder bodemplaat 24-1.6
2401.06202 -, min. diameter 600 mm m
2401.06203 -, min. diameter 800 mm m
2401.06204 -, min. diameter 1.000 mm m
2401.06205 -, min. diameter 1.500 mm m
2401.06206 -, min. diameter 2.000 mm m
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2401.06301 Verwijderen van de samendrukbare lagen uit de buispalen 24-1.6 m³
2401.06401 Vullen van de buispalen met zand 24-1.6 m³
2401.06402 Vullen van de buispalen met gestabiliseerd zand 24-1.6 m³
2401.06403 Vullen van de buispalen met grind 24-1.6 m³
2401.06404 Vullen van de buispalen met beton C25/30-GB-EE2-LA 24-1.6 m³
2401.06405 Vullen van de buispalen met beton C30/37-GB- EE3-LA 24-1.6 m³
2401.06406 Vullen van de buispalen met colloïdaal beton met gesloten structuur voor 

gewapend beton C25/30-GB-EE2-LA
24-1.6 m³

2401.06601 Afdekplaten in constructiestaal S355J0 24-1.6 kg

Stiftdeuvels SD1 aan stalen buispalen 24-1.6
2401.06711 -, diam. 10 mm, lengte 125 mm stuk
2401.06712 -, diam. 10 mm, lengte 150 mm stuk
2401.06713 -, diam. 10 mm, lengte 175 mm stuk
2401.06714 -, diam. 16 mm, lengte 125 mm stuk
2401.06715 -, diam. 16 mm, lengte 150 mm stuk
2401.06716 -, diam. 16 mm, lengte 175 mm stuk

Secanspalen voor een secanspalenwand 24-1.7
2401.07101 -, uitvoering m²
2401.07201 -, wapeningsstaal BE 500 S, BE 500 TS, BE 500 ES, BE 500 RS voor gewapend 

beton
kg

Fundering op putten 24-1.8
2401.08101 -, beschoeide putten m
2401.08102 -, cirkelvormige valse putten m
2401.08201 -, wapeningsstaal BE 500 S, BE 500 TS, BE 500 ES, BE 500 RS voor gewapend 

beton
kg

Zinkputten of caissons 24-1.9
2401.09101 -, af te zinken putomtrekken, inclusief eventuele ballastvloer met colloïdaal 

beton en eventuele aansluiting van buizen
GP

2401.09201 -, stilstandsverlies uur
2401.09301 -, restmaterialen groter dan 0,5 m³ m³

2402.uvxyz Damwanden volgens 24-2

uv = 01: stalen damwanden
02: stalen combiwanden
03: betonnen damwanden
04: gronddichte aansluiting van damwand op bestaande constructies

2402.01xyz Stalen damwanden

x = 1: leveren
2: inbrengen
3: controle

yz = volgnummer

Leveren van warmgewalste stalen U- of Z-damplanken 24-2.1
2402.01101 -, met (I/v)min ≤ 800 cm³/m m²
2402.01102 -, met 800 cm³/m < (I/v)min ≤ 1.500 cm³/m m²
2402.01103 -, met 1.500 cm³/m < (I/v)min ≤ 2.500 cm³/m m²
2402.01104 -, met 2.500 cm³/m < (I/v)min ≤ 4.000 cm³/m m²
2402.01105 -, met (I/v)min > 4.000 cm³/m m²

Leveren van warmgewalste stalen U- of Z-damplanken 24-2.1
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2402.01111 -, met (I/v)min ≤ 800 cm³/m kg
2402.01112 -, met 800 cm³/m < (I/v)min ≤ 1.500 cm³/m kg
2402.01113 -, met 1.500 cm³/m < (I/v)min ≤ 2.500 cm³/m kg
2402.01114 -, met 2.500 cm³/m < (I/v)min ≤ 4.000 cm³/m kg
2402.01115 -, met (I/v)min > 4.000cm³/m kg

2402.01121 Leveren van warmgewalste stalen damplanken met platte vorm  24-2.1 m²
2402.01122 Leveren van warmgewalste stalen damplanken met platte vorm 24-2.1 kg

Leveren van koudgewalste stalen U- of Z-damplanken 24-2.1
2402.01131 -, met (I/v)min ≤ 300 cm³/m m²
2402.01132 -, met 300 cm³/m < (I/v)min ≤  800 cm³/m m²
2402.01133 -, met 800 cm³/m < (I/v)min ≤ 1.000 cm³/m m²
2402.01134 -, met 1000 cm³/m <(I/v)min ≤ 1.500 cm³/m m²
2402.01135 -, met (I/v)min > 1.500 cm³/m m²

Leveren van koudgewalste stalen U- of Z-damplanken 24-2.1
2402.01141 -, met (I/v)min ≤ 300 cm³/m kg
2402.01142 -, met 300 cm³/m <(I/v)min ≤ 800 cm³/m kg
2402.01143 -, met 800 cm³/m <(I/v)min ≤ 1.000 cm³/m kg
2402.01144 -, met 1.000 cm³/m <(I/v)min ≤ 1.500 cm³/m kg
2402.01145 -, met (I/v)min > 1.500 cm³/m kg

Inbrengen van stalen damplanken 24-2.1
2402.01201 -, volgens methode bepaald door de opdrachtnemer m²
2402.01202 -, d.m.v. hoogfrequent trillen met variabel moment m²
2402.01203 -, d.m.v. heien m²
2402.01204 -, d.m.v. statisch drukken m²
2402.01205 -, d.m.v. combinatie van meerdere technieken m²

2402.01301 Controle op de gronddichtheid van de damplanken 24-2.1.3.4 m²

2402.01401 Te lassen wapeningsstaal BE 500 S, BE 500 TS, BE 500 ES, BE 500 RS of DE 
500 BS aan stalen damplanken

24-2.1 kg

Stiftdeuvels SD1 aan stalen damplanken 24-2.1
2402.01511 -, diam. 10 mm, lengte 125 mm stuk
2402.01512 -, diam. 10 mm, lengte 150 mm stuk
2402.01513 -, diam. 10 mm, lengte 175 mm stuk
2402.01514 -, diam. 19 mm, lengte 125 mm stuk
2402.01515 -, diam. 19 mm, lengte 150 mm stuk
2402.01516 -, diam. 19 mm, lengte 175 mm stuk
2402.01517 -, diam. 22 mm, lengte 125 mm stuk
2402.01518 -, diam. 22 mm, lengte 150 mm stuk
2402.01519 -, diam. 22 mm, lengte 175 mm stuk
2402.01520 -, diam. 25 mm, lengte 125 mm stuk
2402.01521 -, diam. 25 mm, lengte 150 mm stuk
2402.01522 -, diam. 25 mm, lengte 175 mm stuk

2402.01601 Verankeringen uit plaatstaal met zwaluwstaart aan stalen damplanken 24-2.1 stuk

2402.02xyz Stalen combiwanden

x = 1: leveren
2: inbrengen
3: controle

yz = volgnummer
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Leveren van warmgewalste stalen buispalen met opgelaste sloten als 
primair combi-wandelement  

 24-2.2

2402.02102 -, min. diameter 600 mm m
2402.02103 -, min. diameter 800 mm m
2402.02104 -, min. diameter 1.000 mm m
2402.02105 -, min. diameter 1.500 mm m
2402.02106 -, min. diameter 2.000 mm m

Leveren van warmgewalste stalen buispalen met opgelaste sloten als 
primair combi-wandelement  

24-2.2

2402.02112 -, min. diameter 600 mm kg
2402.02113 -, min. diameter 800 mm kg
2402.02114 -, min. diameter 1.000 mm kg
2402.02115 -, min. diameter 1.500 mm kg
2402.02116 -, min. diameter 2.000 mm kg

2402.02121 Leveren van warmgewalste stalen caissons als primair combi-wandelement  24-2.2 m
2402.02122 Leveren van warmgewalste stalen caissons als primair combi-wandelement 24-2.2 kg
2402.02123 Leveren van warmgewalste stalen H-profielen als primair combi-

wandelement  
24-2.2 m

2402.02124 Leveren van warmgewalste stalen H-profielen als primair combi-
wandelement 

24-2.2 kg

Inbrengen van warmgewalste stalen buispalen met opgelaste slotprofielen 
als primair combi-wandelement  

24-2.2

2402.02211 -, inbrengen volgens methode bepaald door de aannemer m
2402.02212 -, inbrengen d.m.v. hoogfrequent trillen met variabel moment m
2402.02213 -, inbrengen d.m.v. heien m
2402.02214 -, inbrengen d.m.v. combinatie van meerdere technieken m

Inbrengen van warmgewalste stalen H-profielen als primair combi-
wandelement  

24-2.2

2402.02221 -, inbrengen volgens methode bepaald door de aannemer m
2402.02222 -, inbrengen d.m.v. hoogfrequent trillen met variabel moment m
2402.02223 -, inbrengen d.m.v. heien m
2402.02224 -, inbrengen d.m.v. combinatie van meerdere technieken m

Inbrengen van warmgewalste stalen caissons als primair combi-
wandelement 

24-2.2

2402.02231 -, inbrengen volgens methode bepaald door de aannemer m
2402.02232 -, inbrengen d.m.v. hoogfrequent trillen met variabel moment m
2402.02233 -, inbrengen d.m.v. heien m
2402.02234 -, inbrengen d.m.v. combinatie van meerdere technieken m²

Inbrengen van warmgewalste stalen damplanken als secundaire combi-
wandelementen 

24-2.2

2402.02241 -, inbrengen volgens methode bepaald door de aannemer m²
2402.02242 -, inbrengen d.m.v. hoogfrequent trillen met variabel moment m²
2402.02243 -, inbrengen d.m.v. heien m²
2402.02244 -, inbrengen d.m.v. combinatie van meerdere technieken m²

2402.02301 Controle op de gronddichtheid van de combi-wand 24-2.2.3.4 m²

2402.03xyz Betonnen damwanden

2402.03101 Fabricage en levering voorgespannen damwanden 24-2.3 m²

2402.03201 Inbrengen damwanden 24-2.3 m²
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2402.03301 Wapeningsstaal BE 500 S, BE 500 TS, BE 500 ES, BE 500 RS voor gewapend 
beton

24-2.3 kg

2402.04xyz Gronddichte aansluiting van damwand op bestaande constructie

2402.04101 Aansluiting d.m.v. een onder hoge druk geïnjecteerde groutprop 24-2.4 stuk

2402.04200 Aansluiting d.m.v. een betonstop 24-2.4 stuk

2403.uvxyz Funderingswanden volgens 24-3

uv = 01: diepwanden
02: cement-bentonietwanden

xyz = volgnummer

2403.01xyz Diepwanden

xyz = volgnummer

2403.01101 Aanbrengen diepwand 24-3.1 m²

2403.01102 Wapeningsstaal BE 500 S, BE 500 TS, BE 500 ES, BE 500 RS, DE 500 BS voor 
gewapend beton

24-3.1 kg

2403.01103 Verwijderen van hindernissen groter dan 0,5 m³ 24-3.1 m³

Akoestisch doormeten van voegen tussen twee diepwandpanelen 24-3.1.4
2403.01201 -, plaatsen van PVC buizen m
2401.01202 -, akoestische meting (incl. rapportage en interpretatie) m

2403.02xyz Cement-bentonietwanden

xyz = volgnummer

2403.02101 Aanbrengen cement-bentoniet wand 24-3.2 m²

2403.02201 Afbreken cement-bentoniet wand 24-3.2 m²

2403.02301 Doorprikken cement-bentoniet wand 24-3.2 m²

2404.uvxyz Beschoeiingen en stutwerken volgens 24-4

uv = 01: beschoeiing door vernageling
02: kunstwerk in gewapende grond, gewapend met stalen 
wapeningsstrippen, met betonnen bekleding
03: kunstwerk in gewapende grond, gewapend met geogrids, met een 
bekleding van geprefabriceerde betonblokken
04: kunstwerk in gewapende grond, gewapend met geogrids, zonder 
bekledingselementen

xyz = volgnummer

2404.01111 Beschoeiing door vernageling: te vernagelde oppervlakte 24-4.1 m²

Kunstwerk in gewapende grond, gewapend met stalen wapeningsstrippen, 
met betonnen bekleding  

24-4.2

2404.02001 -, betonnen bekledingselementen (levering en plaatsing) m²
2404.02002 -, betonnen hoekelementen m
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2404.02003 -, geprefabriceerde plaatjes voor constructievoegen m
2404.02004 -, wapeningsstrippen (levering en plaatsing) met doorsnede 45 * 5 mm HAR 

of 50 * 4 mm HA
m

2404.02005 -, controle wapeningsstrippen (levering en plaatsing) met doorsnede 45 * 5 
mm HAR of 50 * 4 mm HA

m

2404.02006 -, verbinding per wapeningsstrip met een totale lengte van meer dan 10 m stuk
2404.02007 -, uitgravingen in terreinen van alle aard m³
2404.02008 -, prijstoeslag uitgravingen in rotsachtig terrein m³
2404.02009 -, uitgraving van grond met onvoldoende draagvermogen m³
2404.02010 -, levering en verwerking aanvulling m³
2404.02011 -, levering en verwerking van het massief in gewapende grond m³
2404.02012 -, levering en verwerking van schraal beton m³
2404.02013 -, levering en verwerking van met cement gestabiliseerd zand m³
2404.02014 -, levering en verwerking van een waterdicht plastieken membraan m²

Kunstwerk in gewapende grond, gewapend met geogrids, met een bekleding 
van geprefabriceerde betonblokken  

24-4.3

2404.03001 -, grondwerken m³
2404.03002 -, regelingszool m³
2404.03003 -, geogrids m²
2404.03004 -, geprefabriceerde betonblokken m²
2404.03005 -, afwerkingselementen bovenrand m
2404.03006 -, PE-draineerbuizen en aansluitingsbuizen m

Kunstwerk in gewapende grond, gewapend met geogrids, zonder 
bekledingselementen  

24-4.4

2404.04001 -, grondwerken m³
2404.04002 -, geogrids m²
2404.04003 -, erosiemat m²
2404.04004 -, wapeningsnetten m²

2405.uvxyz Grondankers volgens 24-5

uv = 01: groutankers
02: proeven op ankers
03: stalen trekstaven

xyz = volgnummer

Tijdelijke voorgespannen injectieankers met blijvende bescherming 24-5.1
2405.01001 -, klasse P1, type staven, injectiemethode = IGU of IRS (te bepalen door 

opdrachtnemer)
stuk

2405.01002 -, klasse P1, type staven, injectiemethode = IRS stuk
2405.01003 -, klasse P1, type strengen, injectiemethode = IGU of IRS (te bepalen door 

opdrachtnemer)
stuk

2405.01004 -, klasse P1, type strengen, injectiemethode = IRS stuk
2405.01005 -, klasse P2, type staven, injectiemethode = IGU of IRS (te bepalen door 

opdrachtnemer)
stuk

2405.01006 -, klasse P2, type staven, injectiemethode = IRS stuk
2405.01007 -, klasse P2, type strengen, injectiemethode = IGU of IRS (te bepalen door 

opdrachtnemer)
stuk

2405.01008 -, klasse P2, type strengen, injectiemethode = IRS stuk

Definitieve voorgespannen injectieankers met blijvende bescherming 24-5.1
2405.01011 -, klasse P2, type staven, injectiemethode = IGU of IRS (te bepalen door 

opdrachtnemer)
stuk

2405.01012 -, klasse P2, type staven, injectiemethode = IRS stuk
2405.01013 -, klasse P2, type strengen, injectiemethode = IGU of IRS (te bepalen door 

opdrachtnemer)
stuk
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2405.01014 -, klasse P2, type strengen, injectiemethode = IRS stuk

Tijdelijke passieve injectieankers met blijvende bescherming 24-5.1
2405.01031 -, klasse P1, injectiemethode = IGU of IRS (te bepalen door opdrachtnemer) stuk
2405.01032 -, klasse P1, injectiemethode =IRS stuk
2405.01033 -, klasse P2, injectiemethode = IGU of IRS (te bepalen door opdrachtnemer) stuk
2405.01034 -, klasse P2, injectiemethode = IRS stuk

Definitieve passieve injectieankers met blijvende bescherming 24-5.1
2405.01041 -, klasse P2, injectiemethode = IGU of IRS (te bepalen door opdrachtnemer) stuk
2405.01042 -, klasse P2, injectiemethode = IRS stuk

2405.01051 Supplement voor het boren van de injectieankers door onvoorziene 
massieven

24-5.1 uur

2405.02001 Het aanpassen, en indien nodig verzwaren, van de constructie om gebruikt 
te worden voor de uitvoering van één geschiktheidsproef

24-5.2 stuk

2405.02002 Het bouwen van één reactiemassief of het aanpassen, en indien nodig 
verzwaren, van de constructie om gebruikt te worden voor de uitvoering 
van één geschiktheidsproef

24-5.2 stuk

Uitvoeren van een geschiktheidsproef op grondankers 24-5.2
2405.02003 -, procedure niet-cohesieve grond (korte procedure) stuk
2405.02004 -, procedure cohesieve grond (lange procedure) stuk

Aanvaardingsproef op voorgespannen grondankers 24-5.2
2405.02011 -, procedure niet-cohesieve grond (korte procedure) stuk
2405.02012 -, procedure cohesieve grond (lange procedure) stuk

Aanvaardingsproef passieve grondankers 24-5.2
2405.02013 -, procedure niet-cohesieve grond (korte procedure) stuk
2405.02014 -, procedure cohesieve grond (lange procedure) stuk

2405.02021 Controleren van de verliezen aan de vrije ankerkop van voorgespannen 
ankers

24-5.2 stuk

2405.02041 Meten van de spanning in de passieve grondankers 24-5.2 stuk

2405.03011 Stalen trekstaven 24-5.3 kg

2406.uvxyz Versnelde consolidatie volgens 24-6

u = 1: wieken
2: zandpalen
3: zandkousen
4: aanvulling draineerzand

vxyz = volgnummer

2406.10001 Wieken 24-6.1 m

2406.20001 Zandpalen 24-6.2 m

2406.30001 Zandkousen 24-6.3 m

2406.40001 Aanvulling draineerzand 24-6.4 m³

2410.uvxyz Strandhoofden volgens 24-10

december 2021 Catalogus van de genormaliseerde posten - versie 2.0a 43



Codenummer Omschrijving der werken Volgens Eenheid

u = 1: sectie A
2: sectie B
3: sectie C

2410.1vxyz Strandhoofden sectie A

v = 1: kern
2: schanskorven
3: bekleding
4: aansluiting

xyz = volgnummer

Strandhoofden sectie A - kern 24-10.1
2410.11001 -, leveren en plaatsen van de scheidingslaag m²
2410.11002 -, aanvullingen met brokkenpuin voor de aanleg van de kern m³
2410.11003 -, beton voor de deklaag van de kern m²

Strandhoofden sectie A - schanskorven 24-10.1
2410.12001 -, leveren en plaatsen van schanskorven m²
2410.12002 -, beton voor de deklaag van de schanskorven m²

Strandhoofden sectie A - bekleding 24-10.1
2410.13001 -, uit herbruikbare regelmatige breukstenen m³
2410.13002 -, uit nieuw te leveren regelmatige breukstenen m³
2410.13003 -, uit geprefabriceerde betonblokken met structuuroppervlak m²

2410.14001 Aansluiting tussen strandhoofd en de zeedijkglooiing 24-10.1 GP

2410.2vxyz Strandhoofden sectie B

v = 1: kern
2: schanskorven
3: bekleding

xyz = volgnummer

Strandhoofden sectie B - kern 24-10.2
2410.21001 -, leveren en plaatsen van de scheidingslaag m²
2410.21002 -, aanvullingen met brokkenpuin voor de aanleg van de kern m³
2410.21003 -, beton voor de deklaag van de kern m²

Strandhoofden sectie B - schanskorven 24-10.2
2410.22001 -, leveren en plaatsen van schanskorven m²
2410.22002 -, beton voor de deklaag van de schanskorven m²

Strandhoofden sectie B - bekleding 24-10.2
2410.23001 -, uit herbruikbare regelmatige breukstenen m³
2410.23002 -, uit nieuw te leveren regelmatige breukstenen m³
2410.23003 -, uit geprefabriceerde betonblokken met structuuroppervlak m²

2410.3vxyz Strandhoofden sectie C

v = 1: zinkstukken
2: steenbestorting
3: rijweg

xyz = volgnummer

Strandhoofden sectie C - zinkstukken 24-10.3
2410.31001 -, leveren en plaatsen van zinkstukken m²
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2410.31002 -, leveren en verwerken van zinkstenen - ruwe breukstenen 10 tot 60 kg ton

Strandhoofden sectie C - steenbestortingen 24-10.3
2410.32001 -, leveren en verwerken breukstenen: 10 à 60 kg ton
2410.32002 -, leveren en verwerken breukstenen: 40 à 200 kg ton
2410.32003 -, leveren en verwerken breukstenen: 80 à 200 kg ton
2410.32004 -, leveren en verwerken breukstenen: 60 à 300 kg ton
2410.32005 -, leveren en verwerken breukstenen: 300 à 1000 kg ton
2410.32006 -, leveren en verwerken breukstenen: 1000 à 3000 kg ton
2410.32011 -, profileren van de steenbestortingen m²

Strandhoofden sectie C - rijweg 24-10.3
2410.33001 -, vullen van de holten: 10 à 60 kg ton
2410.33002 -, vullen van de holten: 40 à 200 kg ton
2410.33003 -, vullen van de holten: 60 à 300 kg ton
2410.33011 -, penetreren van de rijweg met beton m²

2411.uvxyz Golfbrekers volgens 24-11

2412.uvxyz Zeedijken volgens 24-12

uv = 01: zeedijkglooiing

02: plasberm van zeedijkglooiing met gewapend beton en betonblokken
03: plasberm van zeedijkglooiing met puin en betonblokken
04: plasberm van zeekdijkglooiing met schanskorven
05: zeedijkbevloering

xyz = volgnummer

2412.01xyz Zeedijkglooiing

Leveren en plaatsen van bekledingselementen op de gewapend beton laag  24-12.1
2412.01101 -, bekleding met prefab betonblokken m²

Bekleding met bakstenen 24-12.1
2412.01111 -, metselwerk m³
2412.01112 -, cementering m²
2412.01113 -, bescherming van de cementering m²

Bekleding met betonkeien 24-12.1
2412.01121  -, langwerpige keien 9 x 15 cm m²
2412.01122  -, vierkante keien 10 x 10 cm m²
2412.01123  -, langwerpige keien 10 x 16 cm m²
2412.01124  -, vierkante keien 11 x 11 cm m²
2412.01125  -, langwerpige keien 11 x 17 cm m²
2412.01126  -, vierkante keien 12 x 12 cm m²
2412.01127  -, langwerpige keien 12 x 18 cm m²
2412.01128  -, vierkante keien 13 x 13 cm m²
2412.01129  -, langwerpige keien 13 x 19 cm m²
2412.01130  -, vierkante keien 14 x 14 cm m²
2412.01131  -, langwerpige keien 14 x 20 cm m²
2412.01132  -, vierkante keien 15 x 15 cm m²

Gewapend beton - prefab - vlotplaten 24-12.1
2412.01201 -, C35/45 - ES3 - LA m²
2412.01202 -, C35/45 - ES4 - LA m²

Kruinrand - dekstenen  24-12.1
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2412.01301 -, prefab betonelementen m
2412.01302 -, natuursteen m

2412.01401 Maken van aansluitingsvoegen en uitzettingsvoegen in de zeedijkglooiing 24-12.1 stuk

2412.01501 Gewapend beton - trappen in de glooiing  24-12.1 stuk
2412.01502 Geprefabriceerde betontreden 24-12.1 stuk

Beton randbalken m.i.v. de behandeling van stortnaden tussen oud en 
nieuw beton

24-12.1

2412.01601 -, C35/45 - ES3 - LA m³
2412.01602 -, C35/45 - ES4 - LA m³

2412.02xyz Plasberm van zeedijkglooiing met gewapend beton en betonblokken

2412.03xyz Plasberm van zeedijkglooiing met puin en betonblokken 

2412.03001 Leveren en plaatsen van geotextiel 24-12.3 m²

2412.03101 Maken van de puinlaag 24-12.3 m³

2412.03201 Maken van de deklaag 24-12.3 m²

2412.03301 Bekleding met betonblokken 24-12.3 m²

2412.04xyz Plasberm van zeedijkglooiing met schanskorven

2412.04001 Leveren en plaatsen van schanskorven 24-12.4 m²

2412.04101 Maken van de aansluiting met de zeedijkglooiing in puin 24-12.4 m³

2412.04201 Maken van de deklaag 24-12.4 m²

2412.04301 Deklaag in beton 24-12.4 m²

2412.04401 Deklaag in gietasfalt 24-12.4 m²

2412.05xyz Zeedijkbevloering

x = 1: aanleggen van de bedding van de fundering
2: aanleggen van de onderfundering
3: aanleggen van de fundering
4: aanleggen van de uitvlakkingslaag
5: aanleggevn van de fixatielaag
6: leveren en plaatsen van stoepkantstenen
7: aanleggen van bevloering
8: opvullen van de bevloering met voegvulsel

9: maken van krimp- en uitzettingsvoegen in de bevloering en de fundering 
yz = volgnummer

Aanleggen van de bedding van de fundering - allerhande 24-12.5
2412.05101 -, in zand m²

Aanleggen van de onderfundering - allerhande 24-12.5
2412.05201 -, type I m²
2412.05202 -, type II m²
2412.05203 -, type III m²

december 2021 Catalogus van de genormaliseerde posten - versie 2.0a 46



Codenummer Omschrijving der werken Volgens Eenheid

Aanleggen van de fundering in schraal beton 24-12.5
2412.05301 -, dikte 10 cm m²
2412.05302 -, dikte 15 cm m²
2412.05303 -, dikte 20 cm m²

2412.05311 Aanleggen van de steenslagfundering 24-12.5 m²

Aanleggen van de uitvlakkingslaag - allerhande 24-12.5
2412.05401 -, mortelbed m²
2412.05402 -, zandcement m²

Maken van de fixatielaag - allerhande 24-12.5
2412.05501 -, dikte 2 cm m²
2412.05502 -, dikte 3 cm m²

Leveren en plaatsen van stoepkantstenen - allerhande 24-12.5
2412.05601 -, type blauwe hardsteen stuk

Aanleggen van de bevloering - allerhande 24-12.5
2412.05701 -, met getrokken/gestrengperste tegels m²
2412.05702 -, met blauwe hardsteen tegels m²
2412.05703 -, met argentijns porfier m²
2412.05704 -, met keramische klinkers m²
2412.05705 -, met betonstraatsteen m²

2412.05801 Opvullen van de bevloering met voegvulsel 24-12.5 m²

Maken van krimp- en uitzettingsvoegen in de bevloering - allerhande 24-12.5
2412.05901 -, opgevuld met geëxpandeerde kleikorrels m
2412.05902 -, opgevuld met in carboleum gedrenkte planken in zacht hout m
2412.05903 -, opgevuld met hotvezelplaten m
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2500.00000 BETON, WAPENING EN BETONCONSTRUCTIES

25ab.uvxyz Codering
25 = Hoofdstuk 25
ab = paragraaf

05: Wapening
06: Ter plaatse gestort beton en bijhorende handelingen
07: Gesloten colloïdaal beton
08: Geprefabriceerd beton

2505.uvxyz Wapening volgens 25-5

u = 1: betonstaal
2: mechanische verbindingen van betonstaal
3: voorspanning door middel van strengen

2505.1vxyz Betonstaal volgens 25-5

v = 0: staven
1: netten

xyz = volgnummer

Betonstaal voor wapeningsstaven 25-5.1
2505.10001 -, BE 220 S kg
2505.10002 -, BE 500 S, BE 500 TS, BE 500 ES, BE 500 RS of DE 500 BS kg
2505.10003 -, BE 500 S, BE 500 TS, BE 500 ES of BE 500 RS kg
2505.10004 -, BE 500 S kg
2505.10005 -, BE 500 TS kg
2505.10006 -, BE 500 ES kg
2505.10007 -, BE 500 RS kg
2505.10008 -, DE 500 BS kg

Betonstaal voor wapeningsnetten 25-5.1
2505.11001 -, BE 220 S kg
2505.11002 -, BE 500 S, BE 500 TS, BE 500 ES, BE 500 RS of DE 500 BS kg
2505.11003 -, BE 500 S, BE 500 TS, BE 500 ES of BE 500 RS kg
2505.11004 -, BE 500 S kg
2505.11005 -, BE 500 TS kg
2505.11006 -, BE 500 ES kg
2505.11007 -, BE 500 RS kg
2505.11008 -, DE 500 BS kg

2505.10101 Corrosievast betonstaal 25-5.1 kg

2505.2vxyz Mechanische verbindingen van betonstaal  volgens 25-5

v = 1: categorie B
2: categorie F1

xyz = diameter van het te verbinden betonstaal

Mechanische verbindingen van betonstaal, categorie B 25-5.2
2505.21010 -, diam. 10 mm stuk
2505.21012 -, diam. 12 mm stuk
2505.21014 -, diam. 14 mm stuk
2505.21016 -, diam. 16 mm stuk
2505.21018 -, diam. 18 mm stuk
2505.21020 -, diam. 20 mm stuk
2505.21025 -, diam. 25 mm stuk
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2505.21028 -, diam. 28 mm stuk
2505.21032 -, diam. 32 mm stuk
2505.21036 -, diam. 36 mm stuk
2505.21040 -, diam. 40 mm stuk

Mechanische verbindingen van betonstaal, categorie F1 25-5.2
2505.22010 -, diam. 10 mm stuk
2505.22012 -, diam. 12 mm stuk
2505.22014 -, diam. 14 mm stuk
2505.22016 -, diam. 16 mm stuk
2505.22018 -, diam. 18 mm stuk
2505.22020 -, diam. 20 mm stuk
2505.22025 -, diam. 25 mm stuk
2505.22028 -, diam. 28 mm stuk
2505.22032 -, diam. 32 mm stuk
2505.22036 -, diam. 36 mm stuk
2505.22040 -, diam. 40 mm stuk

2505.3vxyz Voorspanning door middel van strengen volgens 25-5

v = 1: voorspandraad
2: voorspanstrengen
3: verzinkte voorspanwapening
4: beschermde omhulde voorspanstrengen

xyz = volgnummer

Voorspanning met voorspandraad 25-5.3
2505.31001 -, 1770 MPa kg

Voorspanning met voorspanstrengen 25-5.3
2505.32001 -, 1.860 MPa kg

Voorspanning met verzinkte voorspanwapening 25-5.3
2505.33001 -, draden - 1.770 MPa kg
2505.33002 -, strengen - 1.860 MPa kg

Voorspanning met beschermde omhulde voorspanstrengen 25-5.3
2505.34001 -, 1.860 MPa kg

2506.uvxyz Ter plaatse gestort beton en extra handelingen volgens 25-6

u = 1: ter plaatse gestort ongewapend beton (OB)
2: ter plaatse gestort gewapend beton (GB)
3: ter plaatse gestort voorgespannen beton (VB)
4: ter plaatse gestort gewapend zichtbeton (GZB)
9: ter plaatse gestort beton: extra handelingen

2506.1vxyz Ter plaatse gestort ongewapend beton (OB) volgens 25-6

v = hoofdvorm
0: algemeen
9: overige

xy = verbijzondering vorm/toepassing
z = betonkwaliteit

Ter plaatse gestort ongewapend beton (OB) 25-6.1
2506.10001 -, C 25/30 - EE2 - LA m³
2506.10002 -, C 25/30 - EE3 - LA m³
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2506.10003 -, C 25/30 - ES2 - LA m³
2506.10004 -, C 25/30 - ES3 - LA m³
2506.10005 -, C 30/37 - EE3 - LA m³
2506.10006 -, C 30/37 - ES3 - LA m³
2506.10007 -, C 35/45 - EE4 - LA m³
2506.10008 -, C 35/45 - ES4 - LA m³

Ter plaatse gestort ongewapend beton (OB) 25-6.1
2506.19011 -, uitvullingsbeton - C 25/30 - EE2 - LA m³
2506.19012 -, uitvullingsbeton - C 25/30 - EE3 - LA m³
2506.19013 -, uitvullingsbeton - C 30/37 - EE3 - LA m³
2506.19014 -, uitvullingsbeton - C 35/45 - EE4 - LA m³
2506.19015 -, uitvullingsbeton - C 35/45 - ES4 - LA m³
2506.19021 -, werkvloeren - C 12/15 - E0 m³

2506.2vxyz Ter plaatse gestort gewapend beton (GB) volgens 25-6

v = hoofdvorm
0: algemeen
1: balkvormig
2: plaatvormig
3: wandvormig
4: kolomvormig
9: overige

xy = verbijzondering vorm/toepassing
z = betonkwaliteit

Ter plaatse gestort gewapend beton (GB) 25-6.1
2506.20001 -, C 25/30 - EE2 - LA m³
2506.20002 -, C 30/37 - EE3 - LA m³
2506.20003 -, C 30/37 - ES2 - LA m³
2506.20004 -, C 35/45 - EE4 - LA m³
2506.20005 -, C 35/45 - ES3 - LA m³
2506.20006 -, C 35/45 - ES4 - LA m³

Ter plaatse gestort gewapend beton (GB) 25-6.1
2506.21101 -, balken/liggers (gestort op bekisting), C 25/30 - EE2 - LA m³
2506.21102 -, balken/liggers (gestort op bekisting), C 30/37 - EE3 - LA m³
2506.21103 -, balken/liggers (gestort op bekisting), C 35/45 - EE4 - LA m³
2506.21104 -, balken/liggers (gestort op bekisting), C 35/45 - ES4 - LA m³
2506.21111 -, dwarsdragers, C 30/37 - EE3 - LA m³
2506.21112 -, dwarsdragers, C 35/45 - EE4 - LA m³
2506.21121 -, koppelbalken, C 30/37 - EE3 - LA m³
2506.21122 -, koppelbalken, C 35/45 - EE4 - LA m³
2506.21201 -, balken (gestort op volle grond), C 25/30 - EE2 - LA m³
2506.21202 -, balken (gestort op volle grond), C 30/37 - EE3 - LA m³
2506.21203 -, balken (gestort op volle grond), C 35/45 - EE4 - LA m³
2506.21204 -, balken (gestort op volle grond), C 35/45 - ES4 - LA m³
2506.21301 -, kespen (gestort op volle grond), C 30/37 - EE3 - LA m³
2506.21302 -, kespen (gestort op volle grond), C 35/45 - EE4 - LA m³
2506.21303 -, kespen (gestort op volle grond), C 35/45 - ES4 - LA m³
2506.21311 -, kespen (gestort op bekisting), C 30/37 - EE3 - LA m³
2506.21312 -, kespen (gestort op bekisting), C 35/45 - EE4 - LA m³
2506.21313 -, kespen (gestort op bekisting), C 35/45 - ES4 - LA m³
2506.21401 -, balkenroosters, C 30/37 - EE3 - LA m³
2506.21402 -, balkenroosters, C 35/45 - EE4 - LA m³
2506.21403 -, balkenroosters, C 35/45 - ES4 - LA m³

december 2021 Catalogus van de genormaliseerde posten - versie 2.0a 50



Codenummer Omschrijving der werken Volgens Eenheid

Ter plaatse gestort gewapend beton (GB) 25-6.1
2506.22101 -, (dak)platen/vloeren/zolen (gestort op bekisting), C 25/30 - EE2 - LA m³
2506.22102 -, (dak)platen/vloeren/zolen (gestort op bekisting), C 30/37 - EE3 - LA m³
2506.22103 -, (dak)platen/vloeren/zolen (gestort op bekisting), C 35/45 - EE4 - LA m³
2506.22104 -, (dak)platen/vloeren/zolen (gestort op bekisting), C 35/45 - ES4 - LA m³
2506.22201 -, (dak)platen/vloeren/zolen (gestort op volle grond), C 25/30 - EE2 - LA m³
2506.22202 -, (dak)platen/vloeren/zolen (gestort op volle grond), C 30/37 - EE3 - LA m³
2506.22203 -, (dak)platen/vloeren/zolen (gestort op volle grond), C 30/37 - ES2 - LA m³
2506.22204 -, (dak)platen/vloeren/zolen (gestort op volle grond), C 35/45 - EE4 - LA m³
2506.22205 -, (dak)platen/vloeren/zolen (gestort op volle grond), C 35/45 - ES4 - LA m³
2506.22301 -, brugdekken, C 30/37 - EE3 - LA m³
2506.22302 -, brugdekken, C 35/45 - EE4 - LA m³
2506.22303 -, brugdekken, C 35/45 - ES4 - LA m³
2506.22401 -, druklaag op breedplaten, C 30/37 - EE3 - LA m³
2506.22402 -, druklaag op breedplaten, C 35/45 - EE4 - LA m³
2506.22501 -, vlotplaten, C 30/37 - EE3 - LA, inclusief opvullen van de voegopening met 

warm verwerkt voegvullingsproduct
m³

Ter plaatse gestort gewapend beton (GB), wanden/muren met rechte en/of 
schuine zijden

25-6.1

2506.23111 -, C 25/30 - EE2 - LA, dikte ≤ 300 mm m³
2506.23121 -, C 25/30 - EE2 - LA, 300mm < dikte ≤ 600mm m³
2506.23131 -, C 25/30 - EE2 - LA, 600mm < dikte ≤ 1000mm m³
2506.23141 -, C 25/30 - EE2 - LA, dikte > 1000 mm m³
2506.23112 -, C 30/37 - EE3 - LA, dikte ≤ 300 mm m³
2506.23122 -, C 30/37 - EE3 - LA, 300mm < dikte ≤ 600mm m³
2506.23132 -, C 30/37 - EE3 - LA, 600mm < dikte ≤ 1000mm m³
2506.23142 -, C 30/37 - EE3 - LA, dikte > 1000 mm m³
2506.23113 -, C 35/45 - EE4 - LA, dikte ≤ 300 mm m³
2506.23123 -, C 35/45 - EE4 - LA, 300mm < dikte ≤ 600mm m³
2506.23133 -, C 35/45 - EE4 - LA, 600mm < dikte ≤ 1000mm m³
2506.23143 -, C 35/45 - EE4 - LA, dikte > 1000 mm m³
2506.23114 -, C 35/45 - ES4 - LA, dikte ≤ 300 mm m³
2506.23124 -, C 35/45 - ES4 - LA, 300mm < dikte ≤ 600mm m³
2506.23134 -, C 35/45 - ES4 - LA, 600mm < dikte ≤ 1000mm m³
2506.23144 -, C 35/45 - ES4 - LA, dikte > 1000 mm m³

Ter plaatse gestort gewapend beton (GB), wanden/muren met gebogen 
zijden

25-6.1

2506.23211 -, C 25/30 - EE2 - LA, dikte ≤ 300 mm m³
2506.23221 -, C 25/30 - EE2 - LA, 300mm < dikte ≤ 600mm m³
2506.23231 -, C 25/30 - EE2 - LA, 600mm < dikte ≤ 1000mm m³
2506.23241 -, C 25/30 - EE2 - LA, dikte > 1000 mm m³
2506.23212 -, C 30/37 - EE3 - LA, dikte ≤ 300 mm m³
2506.23222 -, C 30/37 - EE3 - LA, 300mm < dikte ≤ 600mm m³
2506.23232 -, C 30/37 - EE3 - LA, 600mm < dikte ≤ 1000mm m³
2506.23242 -, C 30/37 - EE3 - LA, dikte > 1000 mm m³
2506.23213 -, C 35/45 - EE4 - LA, dikte ≤ 300 mm m³
2506.23223 -, C 35/45 - EE4 - LA, 300mm < dikte ≤ 600mm m³
2506.23233 -, C 35/45 - EE4 - LA, 600mm < dikte ≤ 1000mm m³
2506.23243 -, C 35/45 - EE4 - LA, dikte > 1000 mm m³
2506.23214 -, C 35/45 - ES4 - LA, dikte ≤ 300 mm m³
2506.23224 -, C 35/45 - ES4 - LA, 300mm < dikte ≤ 600mm m³
2506.23234 -, C 35/45 - ES4 - LA, 600mm < dikte ≤ 1000mm m³
2506.23244 -, C 35/45 - ES4 - LA, dikte > 1000 mm m³

Ter plaatse gestort gewapend beton (GB) 25-6.1
2506.24101 -, kolommen met rechte en/of schuine zijden, C 30/37 - EE3 - LA m³
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2506.24102 -, kolommen met rechte en/of schuine zijden, C 35/45 - EE4 - LA m³
2506.24103 -, kolommen met rechte en/of schuine zijden, C 35/45 - ES4 - LA m³
2506.24201 -, ronde kolommen / kolommen met gebogen zijden, C 30/37 - EE3 - LA m³
2506.24202 -, ronde kolommen / kolommen met gebogen zijden, C 35/45 - EE4 - LA m³
2506.24203 -, ronde kolommen / kolommen met gebogen zijden, C 35/45 - ES4 - LA m³

Ter plaatse gestort gewapend beton (GB) 25-6.1
2506.29011 -, vulling van uitsparingen/ankernissen, C 25/30 - EE2 - 6 mm - LA m³
2506.29012 -, vulling van uitsparingen/ankernissen, C 30/37 - EE3 - 6 mm - LA m³
2506.29013 -, vulling van uitsparingen/ankernissen, C 35/45 - EE4 - 6 mm - LA m³
2506.29014 -, vulling van uitsparingen/ankernissen, C 35/45 - ES4 - 6 mm - LA m³
2506.29021 -, uitvullingsbeton/hellingsbeton, C 25/30 - EE2 - LA m³
2506.29022 -, uitvullingsbeton/hellingsbeton, C 25/30 - EE2 - LA + 30 kg staalvezels/m³ m³
2506.29031 -, nivelleringsbeton bij gewapend beton, C 30/37 - EE3 - LA GP
2506.29032 -, nivelleringsbeton bij gewapend beton, C 35/45 - EE4 - LA GP
2506.29051 -, balken voor  bermbeveiliging, C 30/37 - EE4 - A - LA m³
2506.29061 -, brugranden (renovatie), C 30/37 - EE3 - LA m³
2506.29062 -, brugranden (renovatie), C 35/45 - EE4 - LA m³
2506.29071 -, ommanteling (op de bouwplaats) in gewapend beton van stalen balken, C 

35/45 - EE4 - LA
m³

2506.29081 -, verhardingen van voet- en fietspaden, C 25/30 - EE2 - LA m³
2506.29091 -, sokkels, C 25/30 - EE2 - LA m³
2506.29092 -, sokkels, C 30/37 - EE3 - LA m³
2506.29093 -, sokkels, C 35/45 - EE4 - LA m³
2506.29094 -, sokkels, C 35/45 - ES4 - LA m³
2506.29095 -, sokkels, C 40/50 - EE4 - LA m³
2506.29101 -, verbindingen van buispalen met de bovenstructuur, C 30/37 - EE3 - LA m³
2506.29102 -, verbindingen van buispalen met de bovenstructuur, C 35/45 - EE4 - LA m³
2506.29103 -, verbindingen van buispalen met de bovenstructuur, C 35/45 - ES4 - LA m³

2506.3vxyz Ter plaatse gestort voorgespannen beton (VB) volgens 25-6

v = hoofdvorm
0: algemeen
1: balkvormig
2: plaatvormig
9: overige

xy = verbijzondering vorm/toepassing
z = betonkwaliteit

Ter plaatse gestort voorgespannen beton (VB) 25-6.1
2506.30001 -, C 40/50 - EE4 - LA m³
2506.30002 -, C 45/55 - EE4 - LA m³
2506.30003 -, C 50/60 - EE4 - LA m³

Ter plaatse gestort voorgespannen beton (VB) 25-6.1
2506.31101 -, balken/liggers, C 40/50 - EE4 - LA m³
2506.31102 -, balken/liggers, C 45/55 - EE4 - LA m³
2506.31103 -, balken/liggers, C 50/60 - EE4 - LA m³
2506.31111 -, dwarsdragers, C 40/50 - EE4 - LA m³
2506.31112 -, dwarsdragers, C 45/55 - EE4 - LA m³
2506.31113 -, dwarsdragers, C 50/60 - EE4 - LA m³
2506.31121 -, koppelbalken, C 40/50 - EE4 - LA m³
2506.31122 -, koppelbalken, C 45/55 - EE4 - LA m³
2506.31123 -, koppelbalken, C 50/60 - EE4 - LA m³

Ter plaatse gestort voorgespannen beton (VB) 25-6.1
2506.32101 -, platen/dakplaten/vloeren, C 40/50 - EE4 - LA m³
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2506.32102 -, platen/dakplaten/vloeren, C 45/55 - EE4 - LA m³
2506.32103 -, platen/dakplaten/vloeren, C 50/60 - EE4 - LA m³
2506.32111 -, brugdekken, C 40/50 - EE4 - LA m³
2506.32112 -, brugdekken, C 45/55 - EE4 - LA m³
2506.32113 -, brugdekken, C 50/60 - EE4 - LA m³

Ter plaatse gestort voorgespannen beton (VB) 25-6.1
2506.39011 -, nivelleringsbeton bij voorgespannen beton, C 40/50 - EE4 - LA GP
2506.39012 -, nivelleringsbeton bij voorgespannen beton, C 45/55 - EE4 - LA GP
2506.39013 -, nivelleringsbeton bij voorgespannen beton, C 50/60 - EE4 - LA GP
2506.39021 -, ommanteling (op de bouwplaats) in voorgespannen beton van stalen 

balken, C 40/50 - EE4 - LA
m³

2506.39022 -, ommanteling (op de bouwplaats) in voorgespannen beton van stalen 
balken, C 45/55 - EE4 - LA

m³

2506.39023 -, ommanteling (op de bouwplaats) in voorgespannen beton van stalen 
balken, C 50/60 - EE4 - LA

m³

2506.4vxyz Ter plaatse gestort gewapend zichtbeton (GZB) volgens 25-6

v = hoofdvorm
0: algemeen

xyz = volgnummer

Ter plaatse gestort gewapend zichtbeton (GZB) 25-6.4
2506.40001 -, C 25/30 - EE2 - LA m³
2506.40002 -, C 30/37 - EE3 - LA m³
2506.40003 -, C 30/37 - ES2 - LA m³
2506.40004 -, C 35/45 - EE4 - LA m³
2506.40005 -, C 35/45 - ES3 - LA m³
2506.40006 -, C 35/45 - ES4 - LA m³

2506.9vxyz Extra handelingen volgens 25-6

2506.92000 Injectiesysteem voor de afdichting van stortnaden, hernemingsnaden en 
doorvoeringen

25-6.2 m

2506.93000 Gestructureerde bekisting 25-6.3 m²

2507.uvxyz Gesloten colloidaal beton volgens 25-7

u = 1: gesloten colloïdaal ongewapend beton (OB)
2: gesloten colloïdaal gewapend beton (GB)

v = 0: algemene toepassingen
xy = verbijzondering vorm/toepassing

z = betonkwaliteit

Gesloten colloïdaal ongewapend beton (OB) 25-7
2507.10001 -, C 20/25 - EE1 - LA m³
2507.10002 -, C 25/30 - EE1 - LA m³
2507.10003 -, C 25/30 - ES3 - LA m³
2507.10004 -, C 30/37 - XF3 - LA m³
2507.10005 -, C 35/45 - ES4 - LA m³

Gesloten colloïdaal ongewapend beton (OB), platen 25-7
2507.10101 -, C 20/25 - EE1 - LA m³
2507.10102 -, C 25/30 - EE1 - LA m³
2507.10103 -, C 25/30 - ES3 - LA m³
2507.10104 -, C 30/37 - XF3 - LA m³
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2507.10105 -, C 35/45 - ES4 - LA m³

Gesloten colloïdaal ongewapend beton (OB), vloerplaten 25-7
2507.10111 -, C 20/25 - EE1 - LA m³
2507.10112 -, C 25/30 - EE1 - LA m³
2507.10113 -, C 25/30 - ES3 - LA m³
2507.10114 -, C 30/37 - XF3 - LA m³
2507.10115 -, C 35/45 - ES4 - LA m³

Gesloten colloïdaal gewapend beton (GB) 25-7
2507.20001 -, C 20/25 - EE1 - LA m³
2507.20002 -, C 25/30 - EE1 - LA m³
2507.20003 -, C 30/37 - XF3 - LA m³
2507.20004 -, C 35/45 - ES3 - LA m³
2507.20005 -, C 35/45 - ES4 - LA m³

Gesloten colloïdaal gewapend beton (GB), platen 25-7
2507.20101 -, C 20/25 - EE1 - LA m³
2507.20102 -, C 25/30 - EE1 - LA m³
2507.20103 -, C 30/37 - XF3 - LA m³
2507.20104 -, C 35/45 - ES3 - LA m³
2507.20105 -, C 35/45 - ES4 - LA m³

Gesloten colloïdaal gewapend beton (GB), vloerplaten 25-7
2507.20111 -, C 20/25 - EE1 - LA m³
2507.20112 -, C 25/30 - EE1 - LA m³
2507.20113 -, C 30/37 - XF3 - LA m³
2507.20114 -, C 35/45 - ES3 - LA m³
2507.20115 -, C 35/45 - ES4 - LA m³

Gesloten colloïdaal gewapend beton (GB), balken 25-7
2507.20201 -, C 20/25 - EE1 - LA m³
2507.20202 -, C 25/30 - EE1 - LA m³
2507.20203 -, C 30/37 - XF3 - LA m³
2507.20204 -, C 35/45 - ES3 - LA m³
2507.20205 -, C 35/45 - ES4 - LA m³

Gesloten colloïdaal gewapend beton (GB), kespen (gedeelte onder water) 25-7
2507.20211 -, C 30/37 - XF3 - LA m³
2507.20212 -, C 35/45 - ES4 - LA m³

2508.uvxyz Geprefabriceerd beton volgens 25-8

u = 1: geprefabriceerd ongewapend beton (OB)
2: geprefabriceerd gewapend beton (GB)
3: geprefabriceerd voorgespannen beton (VB)

2508.1vxyz Geprefabriceerd ongewapend beton (OB) volgens 25-8

v = hoofdvorm
0: algemeen
9: overige

xy = verbijzondering vorm/toepassing
z = betonkwaliteit

Geprefabriceerd ongewapend beton (OB) 25-8.3
2508.10001 -, C 25/30 - EE2 - LA m³
2508.10002 -, C 25/30 - EE3 - LA m³
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2508.10003 -, C 25/30 - ES2 - LA m³
2508.10004 -, C 25/30 - ES3 - LA m³
2508.10005 -, C 30/37 - EE3 - LA m³
2508.10006 -, C 30/37 - ES3 - LA m³
2508.10007 -, C 35/45 - EE4 - LA m³
2508.10008 -, C 35/45 - ES4 - LA m³

Geprefabriceerd ongewapend beton (OB), prisma's (ballastbeton) 25-8.3
2508.19011 -, C 25/30 - ES3 - LA m³

2508.2vxyz Geprefabriceerd gewapend beton (GB) volgens 25-8

v = hoofdvorm
0: algemeen
1: balkvormig
2: plaatvormig
3: wandvormig
4: kolomvormig
9: overige

xy = verbijzondering vorm/toepassing
z = betonkwaliteit

Geprefabriceerd gewapend beton (GB) 25-8.3
2508.20001 -, C 25/30 - EE2 - LA m³
2508.20002 -, C 30/37 - EE3 - LA m³
2508.20003 -, C 30/37 - ES2 - LA m³
2508.20004 -, C 35/45 - EE4 - LA m³
2508.20005 -, C 35/45 - ES3 - LA m³
2508.20006 -, C 35/45 - ES4 - LA m³

Geprefabriceerd gewapend beton (GB), balken/liggers 25-8.3
2508.21101 -, C 25/30 - EE2 - LA m³
2508.21102 -, C 30/37 - EE3 - LA m³
2508.21103 -, C 35/45 - EE4 - LA m³
2508.21104 -, C 35/45 - ES4 - LA m³

Geprefabriceerd gewapend beton (GB)
2508.22101 -, platen/dakplaten/vloeren/zolen - C 25/30 - EE2 - LA 25-8.3 m³
2508.22102 -, platen/dakplaten/vloeren/zolen - C 30/37 - EE3 - LA 25-8.3 m³
2508.22103 -, platen/dakplaten/vloeren/zolen - C 35/45 - EE4 - LA 25-8.3 m³
2508.22104 -, platen/dakplaten/vloeren/zolen - C 35/45 - ES4 - LA 25-8.3 m³
2508.22111 -, brugdekken - C 30/37 - EE3 - LA 25-8.3 m³
2508.22112 -, brugdekken - C 35/45 - EE4 - LA 25-8.3 m³
2508.22211 -, vlotplaten - C 30/37 - EE3 - LA 25-8.3 m³
2508.22231 -, breedplaten - dikte 80 mm - C 30/37 - EE3 - LA 25-8.2 m²
2508.22232 -, breedplaten - dikte 80 mm - C 35/45 - EE4 - LA 25-8.2 m²
2508.22233 -, breedplaten - dikte 90 mm - C 30/37 - EE3 - LA 25-8.2 m²
2508.22234 -, breedplaten - dikte 90 mm - C 35/45 - EE4 - LA 25-8.2 m²

Geprefabriceerd gewapend beton (GB) 25-8.3
2508.23101 -, wanden/muren, C 25/30 - EE2 - LA m³
2508.23102 -, wanden/muren, C 30/37 - EE3 - LA m³
2508.23104 -, wanden/muren, C 35/45 - EE4 - LA m³
2508.23105 -, wanden/muren, C 35/45 - ES4 - LA m³
2508.23111 -, L-muren, C 25/30 - EE2 - LA m³
2508.23112 -, L-muren, C 30/37 - EE3 - LA m³
2508.23113 -, L-muren, C 35/45 - EE4 - LA m³
2508.23114 -, L-muren, C 35/45 - ES4 - LA m³
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Geprefabriceerd gewapend beton (GB), kolommen 25-8.3
2508.24101 -, C 25/30 - EE2 - LA m³
2508.24102 -, C 30/37 - EE3 - LA m³
2508.24103 -, C 35/45 - EE4 - LA m³
2508.24104 -, C 35/45 - ES4 - LA m³

Geprefabriceerd gewapend beton (GB) 25-8.3
2508.29011 -, sokkels, C 35/45 - EE4 - LA m³
2508.29012 -, sokkels, C 40/50 - EE4 - LA m³
2508.29021 -, brugrandelementen volgens opdrachtdocumenten, C 30/37 - EE3 - LA m³
2508.29022 -, brugrandelementen volgens opdrachtdocumenten, C 35/45 - EE4 - LA m³
2508.29031 -, wandelementen volgens opdrachtdocumenten, C 30/37 - EE3 - LA m³
2508.29032 -, wandelementen volgens opdrachtdocumenten, C 35/45 - EE4 - LA m³
2508.29041 -, beschermingsportalen nutsleidingen, C 30/37 - EE3 - LA m³

2508.3vxyz Geprefabriceerd voorgespannen beton (VB) volgens 25-8

v = hoofdvorm
0: algemeen
1: balkvormig
2: plaatvormig
4: kolomvormig

xy = verbijzondering vorm/toepassing
z = betonkwaliteit

Geprefabriceerd voorgespannen beton (VB) 25-8.3
2508.30001 -, C 40/50 - EE4 - LA m³
2508.30002 -, C 45/55 - EE4 - LA m³
2508.30003 -, C 50/60 - EE4 - LA m³
2508.30004 -, C 60/75 - EE4 - LA m³

Geprefabriceerd voorgespannen beton (VB), balken/liggers 25-8.3
2508.31101 -, C 40/50 - EE4 - LA m³
2508.31102 -, C 45/55 - EE4 - LA m³
2508.31103 -, C 50/60 - EE4 - LA m³
2508.31104 -, C 60/75 - EE4 - LA m³

Geprefabriceerd voorgespannen beton (VB) 25-8.3
2508.32101 -, platen/dakplaten, C 40/50 - EE4 - LA m³
2508.32102 -, platen/dakplaten, C 45/55 - EE4 - LA m³
2508.32103 -, platen/dakplaten, C 50/60 - EE4 - LA m³
2508.32104 -, platen/dakplaten, C 60/75 - EE4 - LA m³
2508.32111 -, brugdekken, C 40/50 - EE4 - LA m³
2508.32112 -, brugdekken, C 45/55 - EE4 - LA m³
2508.32113 -, brugdekken, C 50/60 - EE4 - LA m³
2508.32114 -, brugdekken, C 60/75 - EE4 - LA m³

Geprefabriceerd voorgespannen beton (VB), kolommen 25-8.3
2508.34101 -, C 40/50 - EE4 - LA m³
2508.34102 -, C 45/55 - EE4 - LA m³
2508.34103 -, C 50/60 - EE4 - LA m³
2508.34104 -, C 60/75 - EE4 - LA m³

v = hoofdvorm
5: brugliggers met standaard I-profiel
6: brugliggers met een ander standaardprofiel dan I-profiel
7: brugliggers met een niet-standaardprofiel
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x = 1: liggers - vervaardigen en opslaan
2: liggers met naspanning in de fabriek - vervaardigen en opslaan
3: liggers met naspanning op de bouwplaats - vervaardigen en opslaan
4: alle liggers - laden, vervoeren, afladen en monteren

y = lengte van de ligger
1: lengte < 16m
2: 16m ≤ lengte < 20m
3: 20m ≤ lengte < 24m
4: 24m ≤ lengte < 28m
5: 28m ≤ lengte < 32m
6: 32m ≤ lengte < 36m
7: lengte > 36m

z = betonkwaliteit

Geprefabriceerd voorgespannen beton (VB), brugliggers met standaard I-
profiel, vervaardigen en opslaan

25-8.1

2508.35111 -, C 50/60 - EE4 - LA, lengte < 16m stuk
2508.35121 -, C 50/60 - EE4 - LA, 16m ≤ lengte < 20m stuk
2508.35131 -, C 50/60 - EE4 - LA, 20m ≤ lengte < 24m stuk
2508.35141 -, C 50/60 - EE4 - LA, 24m ≤ lengte < 28m stuk
2508.35151 -, C 50/60 - EE4 - LA, 28m ≤ lengte < 32m stuk
2508.35161 -, C 50/60 - EE4 - LA, 32m ≤ lengte < 36m stuk
2508.35171 -, C 50/60 - EE4 - LA, lengte > 36m stuk
2508.35112 -, C 60/75 - EE4 - LA, lengte < 16m stuk
2508.35122 -, C 60/75 - EE4 - LA, 16m ≤ lengte < 20m stuk
2508.35132 -, C 60/75 - EE4 - LA, 20m ≤ lengte < 24m stuk
2508.35142 -, C 60/75 - EE4 - LA, 24m ≤ lengte < 28m stuk
2508.35152 -, C 60/75 - EE4 - LA, 28m ≤ lengte < 32m stuk
2508.35162 -, C 60/75 - EE4 - LA, 32m ≤ lengte < 36m stuk
2508.35172 -, C 60/75 - EE4 - LA, lengte > 36m stuk

Geprefabriceerd voorgespannen beton (VB), brugliggers met standaard I-
profiel met naspanning in de fabriek, vervaardigen en opslaan

25-8.1

2508.35211 -, C 50/60 - EE4 - LA, lengte < 16m stuk
2508.35221 -, C 50/60 - EE4 - LA, 16m ≤ lengte < 20m stuk
2508.35231 -, C 50/60 - EE4 - LA, 20m ≤ lengte < 24m stuk
2508.35241 -, C 50/60 - EE4 - LA, 24m ≤ lengte < 28m stuk
2508.35251 -, C 50/60 - EE4 - LA, 28m ≤ lengte < 32m stuk
2508.35261 -, C 50/60 - EE4 - LA, 32m ≤ lengte < 36m stuk
2508.35271 -, C 50/60 - EE4 - LA, lengte > 36m stuk
2508.35212 -, C 60/75 - EE4 - LA, lengte < 16m stuk
2508.35222 -, C 60/75 - EE4 - LA, 16m ≤ lengte < 20m stuk
2508.35232 -, C 60/75 - EE4 - LA, 20m ≤ lengte < 24m stuk
2508.35242 -, C 60/75 - EE4 - LA, 24m ≤ lengte < 28m stuk
2508.35252 -, C 60/75 - EE4 - LA, 28m ≤ lengte < 32m stuk
2508.35262 -, C 60/75 - EE4 - LA, 32m ≤ lengte < 36m stuk
2508.35272 -, C 60/75 - EE4 - LA, lengte > 36m stuk

Geprefabriceerd voorgespannen beton (VB), brugliggers met standaard I-
profiel met naspanning op de bouwplaats, vervaardigen en opslaan

25-8.1

2508.35311 -, C 50/60 - EE4 - LA, lengte < 16m stuk
2508.35321 -, C 50/60 - EE4 - LA, 16m ≤ lengte < 20m stuk
2508.35331 -, C 50/60 - EE4 - LA, 20m ≤ lengte < 24m stuk
2508.35341 -, C 50/60 - EE4 - LA, 24m ≤ lengte < 28m stuk
2508.35351 -, C 50/60 - EE4 - LA, 28m ≤ lengte < 32m stuk
2508.35361 -, C 50/60 - EE4 - LA, 32m ≤ lengte < 36m stuk
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2508.35371 -, C 50/60 - EE4 - LA, lengte > 36m stuk
2508.35312 -, C 60/75 - EE4 - LA, lengte < 16m stuk
2508.35322 -, C 60/75 - EE4 - LA, 16m ≤ lengte < 20m stuk
2508.35332 -, C 60/75 - EE4 - LA, 20m ≤ lengte < 24m stuk
2508.35342 -, C 60/75 - EE4 - LA, 24m ≤ lengte < 28m stuk
2508.35352 -, C 60/75 - EE4 - LA, 28m ≤ lengte < 32m stuk
2508.35362 -, C 60/75 - EE4 - LA, 32m ≤ lengte < 36m stuk
2508.35372 -, C 60/75 - EE4 - LA, lengte > 36m stuk

Geprefabriceerd voorgespannen beton (VB), brugliggers met standaard I-
profiel, laden, vervoeren, afladen en monteren

25-8.1

2508.35410 -, lengte < 16m stuk
2508.35420 -, 16m ≤ lengte < 20m stuk
2508.35430 -, 20m ≤ lengte < 24m stuk
2508.35440 -, 24m ≤ lengte < 28m stuk
2508.35450 -, 28m ≤ lengte < 32m stuk
2508.35460 -, 32m ≤ lengte < 36m stuk
2508.35470 -, lengte > 36m stuk

Geprefabriceerd voorgespannen beton (VB), brugliggers met een ander 
standaardprofiel dan I-profiel

25-8.1

2508.36101 -, vervaardigen en opslaan, C 50/60 - EE4 - LA stuk
2508.36102 -, vervaardigen en opslaan, C 60/75 - EE4 - LA stuk
2508.36201 -, naspanning in de fabriek, vervaardigen en opslaan, C 50/60 - EE4 - LA stuk
2508.36202 -, naspanning in de fabriek, vervaardigen en opslaan, C 60/75 - EE4 - LA stuk
2508.36301 -, naspanning op de bouwplaats, vervaardigen en opslaan, C 50/60 - EE4 - LA stuk
2508.36302 -, naspanning op de bouwplaats, vervaardigen en opslaan, C 60/75 - EE4 - LA stuk
2508.36400 -, laden, vervoeren, afladen en monteren stuk

Geprefabriceerd voorgespannen beton (VB), brugliggers met een niet-
standaardprofiel

25-8.1

2508.37101 -, vervaardigen en opslaan, C 50/60 - EE4 - LA stuk
2508.37102 -, vervaardigen en opslaan, C 60/75 - EE4 - LA stuk
2508.37201 -, naspanning in de fabriek, vervaardigen en opslaan, C 50/60 - EE4 - LA stuk
2508.37202 -, naspanning in de fabriek, vervaardigen en opslaan, C 60/75 - EE4 - LA stuk
2508.37301 -, naspanning op de bouwplaats, vervaardigen en opslaan, C 50/60 - EE4 - LA stuk
2508.37302 -, naspanning op de bouwplaats, vervaardigen en opslaan, C 60/75 - EE4 - LA stuk
2508.37400 -, laden, vervoeren, afladen en monteren stuk

december 2021 Catalogus van de genormaliseerde posten - versie 2.0a 58



Codenummer Omschrijving der werken Volgens Eenheid

2600.00000 STAAL EN STAALCONSTRUCTIES

26ab.uvxyz Codering
26 = Hoofdstuk 26
ab = paragraaf

02: Staalconstructies in constructiestaal en roestvaststaal
03: Testen van de water- en luchtdichtafgesloten ruimtes
04: Proefmontage van de staalconstructie
05: Opstellen van de staalconstructie voor bewerking door de aannemer EMU
06: Vervoer, lossen en opslaan op de bouwplaats van de staalconstructie
07: Definitieve montage op de bouwplaats van de staalconstructie

2602.uvxyz Staalconstructies in constructiestaal en roestvaststaal volgens 26-2

uv = 01: staalconstructies in constructiestaal
02: staalconstructies in roestvaststaal
03: voorgebogen stalen balken in constructiestaal
04: stiftdeuvels, blokdeuvels, ankerstaven en draadstiften
05: staal voor pen-gatverbindingen
06: staal voor assen van scharnierpunten en wielen
07: gietstukken voor de staalconstructie
08: gietijzeren onderdelen voor de staalconstructie
09: smeedstalen onderdelen voor de staalconstructie
10: bouten in veredelstaal voor sluisdeuren en overige beweegbare 
waterkerende staalconstructies

xyz = volgnummer

Constructiestaal voor de staalconstructie  26-2
2602.01231 -, S235JR kg
2602.01232 -, S235J0 kg
2602.01233 -, S235J2+N kg
2602.01271 -, S275JR kg
2602.01272 -, S275J0 kg
2602.01273 -, S275J2+N kg
2602.01351 -, S355JR kg
2602.01352 -, S355J0 kg
2602.01353 -, S355J2+N kg
2602.01354 -, S355K2+N kg
2602.01465 -, S460N kg

Roestvast staal voor de staalconstructie met standaard 
oppervlaktebehandeling: beitsen en passiveren

26-2

2602.02021 -, X2CrNi19-11 kg
2602.02022 -, X2CrNiMo17-12-2 kg
2602.02023 -, X2CrNiMoN22-5-3 kg
2602.02051 -, X5CrNi18-10 kg
2602.02052 -, X5CrNiMo17-12-2 kg
2602.02061 -, X6CrNiMoTi17-12-2 kg
2602.02062 -, X6CrNiMoNb17-12-2 kg
2602.02071 -, X17CrNi16-2 kg

Roestvast staal voor de staalconstructie met speciale 
oppervlaktebehandeling: volgens opdrachtdocumenten

26-2

2602.02121 -, X2CrNi19-11 kg
2602.02122 -, X2CrNiMo17-12-2 kg
2602.02123 -, X2CrNiMoN22-5-3 kg
2602.02151 -, X5CrNi18-10 kg
2602.02152 -, X5CrNiMo17-12-2 kg
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2602.02161 -, X6CrNiMoTi17-12-2 kg
2602.02162 -, X6CrNiMoNb17-12-2 kg
2602.02171 -, X17CrNi16-2 kg

Constructiestaal voor voorgebogen stalen balken  26-2
2602.03353 -, S355J2+N kg

Stiftdeuvels SD1 als verbindingselement voor een gemengde constructie 26-2

2602.04101 -, diam. 10 mm, lengte 125 mm stuk
2602.04102 -, diam. 10 mm, lengte 150 mm stuk
2602.04103 -, diam. 10 mm, lengte 175 mm stuk
2602.04161 -, diam. 16 mm, lengte 125 mm stuk
2602.04162 -, diam. 16 mm, lengte 150 mm stuk
2602.04163 -, diam. 16 mm, lengte 175 mm stuk
2602.04191 -, diam. 19 mm, lengte 125 mm stuk
2602.04192 -, diam. 19 mm, lengte 150 mm stuk
2602.04193 -, diam. 19 mm, lengte 175 mm stuk
2602.04221 -, diam. 22 mm, lengte 125 mm stuk
2602.04222 -, diam. 22 mm, lengte 150 mm stuk
2602.04223 -, diam. 22 mm, lengte 175 mm stuk
2602.04251 -, diam. 25 mm, lengte 125 mm stuk
2602.04252 -, diam. 25 mm, lengte 150 mm stuk
2602.04253 -, diam. 25 mm, lengte 175 mm stuk

Starre blokdeuvels in staal als verbindingselement voor een gemengde 
constructie  

26-2

2602.04500 -, type zoals voorzien op plan stuk

Ankerstaven als verbindingselement voor een gemengde constructie volgens 26-2

2602.04600 -, type zoals voorzien op plan stuk

Draadstiften PD voor bevestiging aanhorigheden 26-2
2602.04700 -, type zoals voorzien op plan stuk
2602.04701 -, roestvast staal A4-70 stuk

Staal voor pen-gatverbinding 26-2
2602.05002 -, veredelstaal 34CrNiMo6+QT kg

Staal voor assen van scharnierpunten van beweegbare waterkerende 
constructies

26-2

2602.06021 -, roestvast staal X2CrNiMoN22-5-3 kg
2602.06041 -, roestvast staal X4CrNiMo16-5-1 kg

Staal voor assen van wielen 26-2
2602.06142 -, veredelstaal 42CrMo4 kg
2602.06150 -, veredelstaal 50CrMo4 kg
2602.06192 -, roestvast staal X2CrNiMoN22-5-3 kg

Technische gietstukken voor de staalconstructie 26-2
2602.07001 -, gietstaal GE300+N stuk

Constructieve gietstukken voor staalconstructie 26-2
2602.07011 -, gietstaal G20Mn5+QT stuk
2602.07012 -, gietstaal G24Mn6+QT1, G24Mn6+QT2 of G24Mn6+QT3 stuk

Gietijzeren onderdelen voor de staalconstructie 26-2
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2602.08004 -, grijs gietijzer met lamellair grafiet EN-GJL-300 kg
2602.08005 -, grijs gietijzer met lamellair grafiet EN-GJL-300 stuk
2602.08007 -, nodulair gietijzer EN-GJS-400-18-LT kg
2602.08008 -, nodulair gietijzer EN-GJS-400-18-LT stuk

Smeedstalen onderdelen voor de staalconstructie 26-2
2602.09004 -, smeedstaal 42CrMo4+QT kg
2602.09005 -, smeedstaal 42CrMo4+QT stuk

Bouten in veredelstaal voor sluisdeuren en overige beweegbare 
waterkerende staalconstructies

26-2

2602.10002 -, bouten in veredelstaal 34CrNiMo6+QT GP

2603.uvxyz Lekdichtheidstest volgens 26-3

2603.00001 Uitvoeren van lekdichtheidstesten 26-3 GP

2604.uvxyz Proefmontage van de staalconstructie volgens 26-4

2604.00001 Proefmontage van de staalconstructie 26-4 kg

2605.uvxyz Opstellen van de staalconstructie voor bewerking door de opdrachtnemer EMU volgens 26-5

2605.00001 Opstellen van de staalconstructie voor bewerking door de opdrachtnemer 
van de elektromechanische uitrusting

26-5 GP

2606.uvxyz Vervoer, lossen en opslaan op de bouwplaats van de staalconstructie volgens 26-6

2606.00001 Vervoer, lossen en opslaan op de bouwplaats van de staalconstructie 26-6 kg

2607.uvxyz Definitieve montage op de bouwplaats van de staalconstructie volgens 26-7

2607.00001 Definitieve montage op de bouwplaats van de staalconstructie 26-7 kg

2607.00011 Opstellen en regelen van een puntdeur 26-7 stuk
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3000.00000 HOUT EN HOUTEN CONSTRUCTIEONDERDELEN

30ab.uvxyz Codering
30 = Hoofdstuk 30
ab = paragraaf

03: Damwanden en beschoeiingen in hout
04: Wrijfbalken en bergbalken in hout
05: Schotbalken in hout
06: Horizontale delen leuningen in hout
07: Aanslagbalken in hout
08: Hout voor sluisdeuren en stuwen
09: Beplanking in hout
10: Houten palen
11: Constructiebalken (voor o.a. steigers, staketsels, geleidewerken, 
brugdekken en leuningen)

3003.uvxyz Damwanden en beschoeiingen volgens SB 250-13

De posten m.b.t. de verwezelijking van damwanden en beschoeiingen in 
hout worden opgenomen in de catalogus SB 250-13 - Werken aan 
waterlopen.

PM

3004.uvxyz Wrijfbalken en bergbalken in hout volgens 30-4

De posten m.b.t. wrijfbalken en bergbalken worden opgenomen onder 
hoofdstuk 32 Uitrustingen en aanhorigheden.

PM

3005.uvxyz Schotbalken in hout volgens 30-5

De posten m.b.t. schotbalken worden opgenomen onder hoofdstuk 32 
Uitrustingen en aanhorigheden.

PM

3006.uvxyz Horizontale delen leuningen in hout volgens 30-6

De posten m.b.t. leuningen worden opgenomen onder hoofdstuk 32 
Uitrustingen en aanhorigheden.

PM

3007.uvxyz Aanslagbalken in hout volgens 30-7

De posten m.b.t. aanslagbalken worden opgenomen onder hoofdstuk 32 
Uitrustingen en aanhorigheden.

PM

3008.uvxyz Hout voor sluisdeuren en stuwen volgens 30-8

u = 1: harren, regels en schoren
2: beplanking
3: transport
4: afdichting en montage

v = 1: met duurzaamheidsklasse I of II
2: met duurzaamheidsklasse I of II en resistent tegen mariene boorders

x = 1: sterkteklasse D40
2: sterkteklasse D50
3: sterkteklasse D60
4: sterkteklasse D70

yz = volgnummer

Harren, regels en schoren - balken met duurzaamheidsklasse I of II 30-8
3008.11300  -, sterkteklasse D60 m³
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3008.11400  -, sterkteklasse D70 m³

Harren, regels en schoren - balken met duurzaamheidsklasse I of II en 
resistent tegen mariene boorders

30-8

3008.12300  -, sterkteklasse D60 m³
3008.12400  -, sterkteklasse D70 m³

Beplanking met duurzaamheidsklasse I of II 30-8
3008.21100  -, sterkteklasse D40 m³
3008.21200  -, sterkteklasse D50 m³
3008.21300  -, sterkteklasse D60 m³
3008.21400  -, sterkteklasse D70 m³

Beplanking met duurzaamheidsklasse I of II en resistent tegen mariene 
boorders

30-8

3008.22100  -, sterkteklasse D40 m³
3008.22200  -, sterkteklasse D50 m³
3008.22300  -, sterkteklasse D60 m³
3008.22400  -, sterkteklasse D70 m³

3008.30001 Transport van de houten draagconstructie 30-8 GP

3008.40001 Afdichting en montage - kalfateren van houten sluisdeuren 30-8 GP
3008.40002 Afdichting en montage - afdichten van schuiven 30-8 GP
3008.40003 Afdichting en montage - opstellen en regelen van de houten sluisdeur 30-8 GP

3009.uvxyz Beplanking in hout volgens 30-9

u = 1: beplanking voor loopdekken (dikte tot ca. 40 mm)
2: beplanking voor brugdekken, voor aanlegsteigers en traptreden (dikte 
vanaf ca. 35 mm)

v = 1: met duurzaamheidsklasse I of II
xyz = volgnummer

3009.11000 Vloerplanken in hout met anti-slipprofiel, duurzaamheidsklasse I of II, voor 
beplanking voor loopdekken (tot ca. 40 mm)

30-9 m²

3009.21000 Vloerplanken in hout met anti-slipprofiel, duurzaamheidsklasse I of II, voor 
brugdekken, aanlegsteigers en sluisdeuren

30-9 m²

3010.uvxyz Houten palen volgens 30-10

u = 1: leveren beslagen palen
2: leveren gezaagde palen
3: leveren ronde palen
4: inbrengen

v = 1: met duurzaamheidsklasse I of II
2: met duurzaamheidsklasse I of II en resistent tegen mariene boorders

x = 1: sterkteklasse C18
2: sterkteklasse C20
3: sterkteklasse C22
4: sterkteklasse C24
5: sterkteklasse D40
6: sterkteklasse D50
7: sterkteklasse D60
8: sterkteklasse D70

yz = volgnummer
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Leveren beslagen palen met duurzaamheidsklasse I of II 30-10
3010.11100  -, sterkteklasse C18 m³
3010.11200  -, sterkteklasse C20 m³
3010.11300  -, sterkteklasse C22 m³
3010.11400  -, sterkteklasse C24 m³
3010.11500  -, sterkteklasse D40 m³
3010.11600  -, sterkteklasse D50 m³
3010.11700  -, sterkteklasse D60 m³
3010.11800  -, sterkteklasse D70 m³

Leveren beslagen palen met duurzaamheidsklasse I of II en resistent tegen 
mariene boorders

30-10

3010.12100  -, sterkteklasse C18 m³
3010.12200  -, sterkteklasse C20 m³
3010.12300  -, sterkteklasse C22 m³
3010.12400  -, sterkteklasse C24 m³
3010.12500  -, sterkteklasse D40 m³
3010.12600  -, sterkteklasse D50 m³
3010.12700  -, sterkteklasse D60 m³
3010.12800  -, sterkteklasse D70 m³

Leveren gezaagde palen met duurzaamheidsklasse I of II 30-10
3010.21100  -, sterkteklasse C18 m³
3010.21200  -, sterkteklasse C20 m³
3010.21300  -, sterkteklasse C22 m³
3010.21400  -, sterkteklasse C24 m³
3010.21500  -, sterkteklasse D40 m³
3010.21600  -, sterkteklasse D50 m³
3010.21700  -, sterkteklasse D60 m³
3010.21800  -, sterkteklasse D70 m³

Leveren gezaagde palen met duurzaamheidsklasse I of II en resistent tegen 
mariene boorders

30-10

3010.22100  -, sterkteklasse C18 m³
3010.22200  -, sterkteklasse C20 m³
3010.22300  -, sterkteklasse C22 m³
3010.22400  -, sterkteklasse C24 m³
3010.22500  -, sterkteklasse D40 m³
3010.22600  -, sterkteklasse D50 m³
3010.22700  -, sterkteklasse D60 m³
3010.22800  -, sterkteklasse D70 m³

Leveren ronde palen met duurzaamheidsklasse I of II 30-10
3010.31100  -, sterkteklasse C18 m³
3010.31200  -, sterkteklasse C20 m³
3010.31300  -, sterkteklasse C22 m³
3010.31400  -, sterkteklasse C24 m³
3010.31500  -, sterkteklasse D40 m³
3010.31600  -, sterkteklasse D50 m³
3010.31700  -, sterkteklasse D60 m³
3010.31800  -, sterkteklasse D70 m³

Leveren ronde palen met duurzaamheidsklasse I of II en resistent tegen 
mariene boorders

30-10

3010.32100  -, sterkteklasse C18 m³
3010.32200  -, sterkteklasse C20 m³
3010.32300  -, sterkteklasse C22 m³
3010.32400  -, sterkteklasse C24 m³
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3010.32500  -, sterkteklasse D40 m³
3010.32600  -, sterkteklasse D50 m³
3010.32700  -, sterkteklasse D60 m³
3010.32800  -, sterkteklasse D70 m³

3010.40001 Inbrengen palen 30-10 m
3010.40002 Inbrengen palen 30-10 stuk

3011.uvxyz

u = 1: mechanisch belaste toepassingen in grond/watercontact 
2: mechanisch belaste toepassingen zonder grond/watercontact 

v = 1: met duurzaamheidsklasse I of II 
2: met duurzaamheidsklasse I of II en resistent tegen mariene boorders

x = 1: sterkteklasse C18
2: sterkteklasse C20
3: sterkteklasse C22
4: sterkteklasse C24
5: sterkteklasse D40
6: sterkteklasse D50
7: sterkteklasse D60
8: sterkteklasse D70

yz = volgnummer

Mechanisch belaste toepassingen in grond/watercontact - constructiebalken 
met duurzaamheidsklasse I of II

30-11

3011.11500  -, sterkteklasse D40 m³
3011.11600  -, sterkteklasse D50 m³
3011.11700  -, sterkteklasse D60 m³
3011.11800  -, sterkteklasse D70 m³

Mechanisch belaste toepassingen in grond/watercontact - constructiebalken 
met duurzaamheidsklasse I of II en resistent tegen mariene boorders

30-11

3011.12500  -, sterkteklasse D40 m³
3011.12600  -, sterkteklasse D50 m³
3011.12700  -, sterkteklasse D60 m³
3011.12800  -, sterkteklasse D70 m³

Mechanisch belaste toepassingen zonder grond/watercontact - 
constructiebalken met duurzaamheidsklasse I of II

30-11

3011.21100  -, sterkteklasse C18 m³
3011.21200  -, sterkteklasse C20 m³
3011.21300  -, sterkteklasse C22 m³
3011.21400  -, sterkteklasse C24 m³
3011.21500  -, sterkteklasse D40 m³
3011.21600  -, sterkteklasse D50 m³
3011.21700  -, sterkteklasse D60 m³
3011.21800  -, sterkteklasse D70 m³

Mechanisch belaste toepassingen zonder grond/watercontact - 
constructiebalken met duurzaamheidsklasse I of II en resistent tegen 
mariene boorders

30-11

3011.22100  -, sterkteklasse C18 m³
3011.22200  -, sterkteklasse C20 m³
3011.22300  -, sterkteklasse C22 m³
3011.22400  -, sterkteklasse C24 m³

Constructiebalken (voor o.a. steigers, staketsels, geleidewerken, brugdekken en leuningen) 
volgens 30-11
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3011.22500  -, sterkteklasse D40 m³
3011.22600  -, sterkteklasse D50 m³
3011.22700  -, sterkteklasse D60 m³
3011.22800  -, sterkteklasse D70 m³
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3200.00000 UITRUSTINGEN EN AANHORIGHEDEN

32ab.uvxyz Codering
32 = Hoofdstuk 32
ab = paragraaf

01: Leuningen
02: Loopvloeren
03: Waterdichte deksels en luiken
04: Afdichtingen van voegen, voegbanden en -platen
05: Reddingsmaterieel
06: Verankeringen van stalen onderdelen in beton
07: Verankeringen van wapeningsstaven
08: Mechanische onderdelen
09: Schotbalken
10: Verkenmerken
11: Rails en wielen
12: Drainerend scherm achter verticale wanden
21: Waterdichte bedekking voor brugdekken
31: Brugdekvoegen
32: Sluitplaten
33: Oplegvoorzieningen
34: Inspectievoorzieningen
35: Rioleringen en afvoer van water voor kunstwerken
36: Taludbekleding kunstwerken
37: Voorzieningen voor verlichting op de brug
38: Vergrendelingsvoorzieningen voor beweegbare bruggen
39: Kabels en trekstaven
40: Tegengewicht beweegbare bruggen
41: Rolopleggingen en geleidingswielen
42: Dempingssysteem voor voetgangersbruggen
61: Bolders en meerogen
62: Haalkommen en haalpennen
63: Fenders
64: Wrijf- en bergbalken
65: Beschermingsprofielen
66: Ladders
67: Geleidingsvoorzieningen
68: Geleidingsbeugels
69: Afdekplaatjes voor de grondankers
81: Afdichtingsprofielen en pakkingen in rubbel
82: Aanslagbalken
83: Ultra hoog moleculair polyethyleen (UHMWPE)
91: Uitbalanceren pontons

3201.uvxyz Leuningen volgens 32-1

uv = 02: leuningen uit staal
03: leuningen uit gietijzer
04: leuningen uit aluminium
05: leuningen uit roestvast staal
06: leuningen uit kunststof
07: leuningen uit hout

xyz = volgnummer

Leuningen uit 32-1
3201.02001 -, staal m
3201.02002 -, staal kg
3201.03001 -, gietijzer m
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3201.03002 -, gietijzer kg
3201.04001 -, aluminium m
3201.04002 -, aluminium kg
3201.06001 -, kunststof m
3201.06002 -, kunststof kg
3201.07001 -, tropisch hardhout m
3201.07002 -, tropisch hardhout kg
3201.07011 -, Europees loofhout m
3201.07012 -, Europees loofhout kg

Leuning uit roestvaststaal 32-1
3201.05001 -, met standaard oppervlaktebehandeling: beitsen en passiveren m
3201.05002 -, met standaard oppervlaktebehandeling: beitsen en passiveren kg
3201.05003 -, met speciale oppervlaktebehandeling: volgens opdrachtdocumenten m
3201.05004 -, met speciale oppervlaktebehandeling: volgens opdrachtdocumenten kg

3202.uvxyz Loopvloeren volgens 32-2

u = 1: loopvloeren in staal
2: loopvloeren in kunststof

v = 1: met open mazen
2: in geplooide en geperforeerde plaat

xyz = volgnummer

Loopvloeren met open mazen in thermisch verzinkt staal 32-2.2
3202.11000 -, voor nuttige belasting: zoals bepaald in de opdrachtdocumenten m²

3202.11002 -, voor nuttige belasting: 2kN/m² en P=1,5kN m²
3202.11005 -, voor nuttige belasting: 5kN/m² en P=1,5kN m²

Loopvloeren in geplooide en geperforeerde staalplaat 32-2.4
3202.12001 -, voor nuttige belasting: zoals bepaald in de opdrachtdocumenten m²

3202.12002 -, voor nuttige belasting: 2kN/m² en P=1,5kN m²
3202.12005 -, voor nuttige belasting: 5kN/m² en P=1,5kN m²

Loopvloeren met open mazen in kunststof 32-2.3
3202.21001 -, dragend in één richting m²
3202.21002 -, dragend in twee richtingen m²

3203.uvxyz Waterdichte deksels en luiken volgens 32-3

uv = 02: waterdichte deksels voor voetpaden en rijwegen op het kunstwerk
x = materiaal

1: gietijzer
2: thermisch verzinkt staal
3: roestvast staal

y = klasse van het deksel
1: B125
2: C250
3: D400

z = oppervlakte vrije opening (AVO) van de toegang 
0: AVO ≤ 0,5 m²
1: 0,5 m² < AVO ≤ 1,0 m²
2: 1,0 m² < AVO ≤ 1,5 m²
3: 1,5 m² < AVO ≤ 2,0 m²
4: 2,0 m² < AVO ≤ 2,5 m²
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5: 2,5 m² < AVO ≤ 3,0 m²
6: 3,0 m² < AVO ≤ 3,5 m²
7: 3,5 m² < AVO ≤ 4,0 m²
8: 4,0 m² < AVO ≤ 4,5 m²
9: 4,5 m² < AVO ≤ 5,0 m²

Enkelvoudige of meerdelige waterdichte deksels voor voetpaden of 
rijwegen in gietijzer, klasse B125, met oppervlakte vrije opening AVO

32-3.2

3203.02110 -, AVO ≤ 0,5 m² stuk
3203.02111 -, 0,5 m² < AVO ≤ 1,0 m² stuk
3203.02112 -, 1,0 m² < AVO ≤ 1,5 m² stuk
3203.02113 -, 1,5 m² < AVO ≤ 2,0 m² stuk
3203.02114 -, 2,0 m² < AVO ≤ 2,5 m² stuk
3203.02115 -, 2,5 m² < AVO ≤ 3,0 m² stuk
3203.02116 -, 3,0 m² < AVO ≤ 3,5 m² stuk
3203.02117 -, 3,5 m² < AVO ≤ 4,0 m² stuk
3203.02118 -, 4,0 m² < AVO ≤ 4,5 m² stuk
3203.02119 -, 4,5 m² < AVO ≤ 5,0 m² stuk

Enkelvoudige of meerdelige waterdichte deksels voor voetpaden of 
rijwegen in gietijzer, klasse C250, met oppervlakte vrije opening AVO

32-3.2

3203.02120 -, AVO ≤ 0,5 m² stuk
3203.02121 -, 0,5 m² < AVO ≤ 1,0 m² stuk
3203.02122 -, 1,0 m² < AVO ≤ 1,5 m² stuk
3203.02123 -, 1,5 m² < AVO ≤ 2,0 m² stuk
3203.02124 -, 2,0 m² < AVO ≤ 2,5 m² stuk
3203.02125 -, 2,5 m² < AVO ≤ 3,0 m² stuk
3203.02126 -, 3,0 m² < AVO ≤ 3,5 m² stuk
3203.02127 -, 3,5 m² < AVO ≤ 4,0 m² stuk
3203.02128 -, 4,0 m² < AVO ≤ 4,5 m² stuk
3203.02129 -, 4,5 m² < AVO ≤ 5,0 m² stuk

Enkelvoudige of meerdelige waterdichte deksels voor voetpaden of 
rijwegen in gietijzer, klasse D400, met oppervlakte vrije opening AVO

32-3.2

3203.02130 -, AVO ≤ 0,5 m² stuk
3203.02131 -, 0,5 m² < AVO ≤ 1,0 m² stuk
3203.02132 -, 1,0 m² < AVO ≤ 1,5 m² stuk
3203.02133 -, 1,5 m² < AVO ≤ 2,0 m² stuk
3203.02134 -, 2,0 m² < AVO ≤ 2,5 m² stuk
3203.02135 -, 2,5 m² < AVO ≤ 3,0 m² stuk
3203.02136 -, 3,0 m² < AVO ≤ 3,5 m² stuk
3203.02137 -, 3,5 m² < AVO ≤ 4,0 m² stuk
3203.02138 -, 4,0 m² < AVO ≤ 4,5 m² stuk
3203.02139 -, 4,5 m² < AVO ≤ 5,0 m² stuk

Enkelvoudige of meerdelige waterdichte deksels voor voetpaden of 
rijwegen in thermisch verzinkt staal, klasse B125, met oppervlakte vrije 
opening AVO

32-3.2

3203.02210 -, AVO ≤ 0,5 m² stuk
3203.02211 -, 0,5 m² < AVO ≤ 1,0 m² stuk
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3203.02212 -, 1,0 m² < AVO ≤ 1,5 m² stuk
3203.02213 -, 1,5 m² < AVO ≤ 2,0 m² stuk
3203.02214 -, 2,0 m² < AVO ≤ 2,5 m² stuk
3203.02215 -, 2,5 m² < AVO ≤ 3,0 m² stuk
3203.02216 -, 3,0 m² < AVO ≤ 3,5 m² stuk
3203.02217 -, 3,5 m² < AVO ≤ 4,0 m² stuk
3203.02218 -, 4,0 m² < AVO ≤ 4,5 m² stuk
3203.02219 -, 4,5 m² < AVO ≤ 5,0 m² stuk

Enkelvoudige of meerdelige waterdichte deksels voor voetpaden of 
rijwegen in thermisch verzinkt staal, klasse C250, met oppervlakte vrije 
opening AVO

32-3.2

3203.02220 -, AVO ≤ 0,5 m² stuk
3203.02221 -, 0,5 m² < AVO ≤ 1,0 m² stuk
3203.02222 -, 1,0 m² < AVO ≤ 1,5 m² stuk
3203.02223 -, 1,5 m² < AVO ≤ 2,0 m² stuk
3203.02224 -, 2,0 m² < AVO ≤ 2,5 m² stuk
3203.02225 -, 2,5 m² < AVO ≤ 3,0 m² stuk
3203.02226 -, 3,0 m² < AVO ≤ 3,5 m² stuk
3203.02227 -, 3,5 m² < AVO ≤ 4,0 m² stuk
3203.02228 -, 4,0 m² < AVO ≤ 4,5 m² stuk
3203.02229 -, 4,5 m² < AVO ≤ 5,0 m² stuk

Enkelvoudige of meerdelige waterdichte deksels voor voetpaden of 
rijwegen in thermisch verzinkt staal, klasse D400, met oppervlakte vrije 
opening AVO

32-3.2

3203.02230 -, AVO ≤ 0,5 m² stuk
3203.02231 -, 0,5 m² < AVO ≤ 1,0 m² stuk
3203.02232 -, 1,0 m² < AVO ≤ 1,5 m² stuk
3203.02233 -, 1,5 m² < AVO ≤ 2,0 m² stuk
3203.02234 -, 2,0 m² < AVO ≤ 2,5 m² stuk
3203.02235 -, 2,5 m² < AVO ≤ 3,0 m² stuk
3203.02236 -, 3,0 m² < AVO ≤ 3,5 m² stuk
3203.02237 -, 3,5 m² < AVO ≤ 4,0 m² stuk
3203.02238 -, 4,0 m² < AVO ≤ 4,5 m² stuk
3203.02239 -, 4,5 m² < AVO ≤ 5,0 m² stuk

Enkelvoudige of meerdelige waterdichte deksels voor voetpaden of 
rijwegen in roestvast staal, klasse B125, met oppervlakte vrije opening 
AVO

32-3.2

3203.02310 -, AVO ≤ 0,5 m² stuk
3203.02311 -, 0,5 m² < AVO ≤ 1,0 m² stuk
3203.02312 -, 1,0 m² < AVO ≤ 1,5 m² stuk
3203.02313 -, 1,5 m² < AVO ≤ 2,0 m² stuk
3203.02314 -, 2,0 m² < AVO ≤ 2,5 m² stuk
3203.02315 -, 2,5 m² < AVO ≤ 3,0 m² stuk
3203.02316 -, 3,0 m² < AVO ≤ 3,5 m² stuk
3203.02317 -, 3,5 m² < AVO ≤ 4,0 m² stuk
3203.02318 -, 4,0 m² < AVO ≤ 4,5 m² stuk
3203.02319 -, 4,5 m² < AVO ≤ 5,0 m² stuk
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Enkelvoudige of meerdelige waterdichte deksels voor voetpaden of 
rijwegen in roestvast staal, klasse C250, met oppervlakte vrije opening 
AVO

32-3.2

3203.02320 -, AVO ≤ 0,5 m² stuk
3203.02321 -, 0,5 m² < AVO ≤ 1,0 m² stuk
3203.02322 -, 1,0 m² < AVO ≤ 1,5 m² stuk
3203.02323 -, 1,5 m² < AVO ≤ 2,0 m² stuk
3203.02324 -, 2,0 m² < AVO ≤ 2,5 m² stuk
3203.02325 -, 2,5 m² < AVO ≤ 3,0 m² stuk
3203.02326 -, 3,0 m² < AVO ≤ 3,5 m² stuk
3203.02327 -, 3,5 m² < AVO ≤ 4,0 m² stuk
3203.02328 -, 4,0 m² < AVO ≤ 4,5 m² stuk
3203.02329 -, 4,5 m² < AVO ≤ 5,0 m² stuk

Enkelvoudige of meerdelige waterdichte deksels voor voetpaden of 
rijwegen in roestvast staal, klasse D400, met oppervlakte vrije opening 
AVO

32-3.2

3203.02330 -, AVO ≤ 0,5 m² stuk
3203.02331 -, 0,5 m² < AVO ≤ 1,0 m² stuk
3203.02332 -, 1,0 m² < AVO ≤ 1,5 m² stuk
3203.02333 -, 1,5 m² < AVO ≤ 2,0 m² stuk
3203.02334 -, 2,0 m² < AVO ≤ 2,5 m² stuk
3203.02335 -, 2,5 m² < AVO ≤ 3,0 m² stuk
3203.02336 -, 3,0 m² < AVO ≤ 3,5 m² stuk
3203.02337 -, 3,5 m² < AVO ≤ 4,0 m² stuk
3203.02338 -, 4,0 m² < AVO ≤ 4,5 m² stuk
3203.02339 -, 4,5 m² < AVO ≤ 5,0 m² stuk

uv = 03: waterdichte deksels voor sluisdeuren en stuwen
04: waterdichte deksels voor berijdbare pontons
05: waterdichte deksels voor pontons voor voetgangers 

xyz = volgnummer

Waterdichte deksels
3203.03001 -, voor sluisdeuren en stuwen uit staal 32-3.3 stuk
3203.04001 -, voor berijdbare pontons 32-3.4 stuk
3203.05001 -, voor pontons voor voetgangers 32-3.4 stuk

3204.uvxyz Afdichtingen van voegen, voegbanden en -platen volgens 32-4

u = 1: afdichting van voegen
2: voegband in rubber
3: voegband in manillatouw
4: voegplaten

v = volgnummer
xyz = dikte of breedte

Afdichting van voegen 32-4.1
3204.10000 -, afdichtingskit m

Voegbanden type rubber  32-4.2.2
3204.21200 -, breedte = 200 mm m
3204.21250 -, breedte = 250 mm m
3204.21300 -, breedte = 300 mm m
3204.21350 -, breedte = 350 mm m
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3204.21400 -, breedte = 400 mm m
3204.21500 -, breedte = 500 mm m

Voegbanden type rubber-staal (breedte = totale breedte = rubber + staal)  32-4.2.3
3204.22350 -, breedte = 350 mm m
3204.22400 -, breedte = 400 mm m
3204.22500 -, breedte = 500 mm m

Voegbanden type rubber-staal met injectiekanaal (breedte = totale 
breedte = rubber + staal)  

32-4.2.3

3204.23350 -, breedte = 350 mm m
3204.23400 -, breedte = 400 mm m
3204.23500 -, breedte = 500 mm m
3204.23600 -, injecteren van de voegen m

Voegbanden in manillatouw  32-4.3
3204.31050 -, diameter 50 mm en bevestiging zinkstrippen alle 30 cm m

Voegplaten in asfaltvilt  32-4.4.3
3204.43010 -, dikte = 10 mm m²
3204.43015 -, dikte = 15 mm m²
3204.43020 -, dikte = 20 mm m²

Voegplaten in kurk   32-4.4.4
3204.44010 -, dikte = 10 mm m²
3204.44015 -, dikte = 15mm m²
3204.44020 -, dikte = 20 mm m²

Voegplaten in geëxpandeerd polystyreen   32-4.4.5
3204.45015 -, dikte = 15 mm m²
3204.45020 -, dikte = 20 mm m²
3204.45025 -, dikte = 25 mm m²

3205.uvxyz Reddingsmaterieel volgens 32-5

uv = 10: reddingstouw
20: reddingsboeikast

xyz = volgnummer

3205.10001 Reddingstouw 32-5.2 m

Reddingsboeikast 32-5.3
3205.20001 -, alleenstaand op een steunpaal stuk
3205.20002 -, bevestigd op een leuning stuk
3205.20003 -, bevestigd tegen volle wand stuk

3206.uvxyz  Verankeringen van stalen onderdelen in beton volgens 32-6

u = 1: niet-ingestorte verankeringen
2: trekproeven op niet-ingestorte verankeringen
3: ingestorte verankeringen
4: ondervulling van verankerde stalen onderdelen

vxyz = volgnummer

Niet-ingestorte verankering 32-6.1
3206.10012 -, diam. 12 mm stuk
3206.10016 -, diam. 16 mm stuk
3206.10020 -, diam. 20 mm stuk
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3206.10024 -, diam. 24 mm stuk
3206.10030 -, diam. 30 mm stuk
3206.10036 -, diam. 36 mm stuk

3206.10101 Verankering van de constructie d.m.v. niet-ingestorte ankers 32-6.1 GP

3206.20001 Trekproeven op niet-ingestorte verankeringen 32-6.2 stuk

Ingestorte verankering 32-6.3
3206.30012 -, diam. 12 mm stuk
3206.30016 -, diam. 16 mm stuk
3206.30020 -, diam. 20 mm stuk
3206.30024 -, diam. 24 mm stuk
3206.30030 -, diam. 30 mm stuk
3206.30036 -, diam. 36 mm stuk

3206.30101 Verankering van de constructie d.m.v. ingestorte ankers 32-6.3 GP

3206.40001 Ondervulling van verankerde stalen onderdelen 32-6.4 stuk
3206.40002 Ondervulling van verankerde stalen onderdelen 32-6.4 GP

3207.uvxyz Verankeringen van wapeningsstaven volgens 32-7

uv = 10: verankeringen van wapeningsstaven
20: trekproeven op verankeringen van wapeningsstaven

xyz = volgnummer

Verankeringen van wapeningsstaven 32-7.1
3207.10011 -, type z1 m
3207.10012 -, type z1 kg
3207.10013 -, type z1 stuk

3207.20001 Trekproeven op verankeringen van wapeningsstaven 32-7.2 stuk

3208.uvxyz Mechanische onderdelen volgens 32-8

uvxyz = volgnummer

3208.03001 Zwevend radiaal sferisch lager voor bovendraaipunt 32-8.3 stuk
3208.03010 Ondersteuningsring in Polyamide 66 voor bovendraaipunt 32-8.3 stuk
3208.04001 Sferisch lager in gesinterd grafietbrons voor benedendraaipunt 32-8.4 stuk

Definitieve montage
3208.06001 -, van het bovendraaipunt 32-8.6 stuk
3208.07001 -, van het benedendraaipunt 32-8.7 stuk
3208.10001 -, van de verankeringsconstructie voor het bovendraaipunt 32-8.10 stuk
3208.11001 -, van de verankeringsconstructie voor het benedendraaipunt 32-8.11 stuk
3208.14001 -, van de drukstoelen op puntdeuren 32-8.14 stuk
3208.16001 -, van de basisplaat voor de verankering van de drukstoelen op 

omgevende vaste constructie
32-8.16 stuk

3209.uvxyz Schotbalken volgens 32-9

uv = 02: schotbalken uit hout
03: schotbalken uit staal of roestvast staal
04: schotbalken uit staal en hout

xyz = volgnummer
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3209.02001 Schotbalken uit tropisch hardhout 32-9.2 m³

Schotbalken uit 32-9.3
3209.03001 -, roestvaststaal kg
3209.03002 -, constructiestaal S355J2+N kg
3209.03003 -, constructiestaal S235J2+N kg

Schotbalken uit staal en hout 32-9.4
3209.04001 -, gedeelte tropisch hardhout m³
3209.04002 -, gedeelte roestvaststaal kg
3209.04003 -, gedeelte constructiestaal S355J2+N kg

3210.uvxyz Verkenmerken en referentieverkenmerken volgens 32-10

uv = 10: verkenmerken
20: referentieverkenmerken

xyz = volgnummer

Plaatsen van verkenmerken 32-10.1
3210.10010 -, type I stuk
3210.10020 -, type II stuk
3210.10021 -, type II S stuk
3210.10030 -, type III, type III S of type III L stuk
3210.10040 -, type IV stuk
3210.10050 -, type V stuk
3210.10080 -, type VIII stuk

Leveren en plaatsen van verkenmerken  32-10.1
3210.10060 -, type VI stuk
3210.10070 -, type VII stuk
3210.10090 -, type IX stuk
3210.10100 -, type X stuk

3211.uvxyz Rails en wielen volgens 32-11

u = 1: railsysteem 1
2: railsysteem 2
3: railsysteem 3
4: wielen

v = 1: leveren
2: monteren

xyz = type rail (000=ondersteuningsprofiel)
diameter wiel [cm]

Leveren van standaard Europese rails binnen railsysteem 1 32-11.2
3211.11075 -, A75 m
3211.11100 -, A100 m
3211.11120 -, A120 m
3211.11150 -, A150 m

Montage van standaard Europese rails binnen railsysteem 1 32-11.2
3211.12075 -, A75 m
3211.12100 -, A100 m
3211.12120 -, A120 m
3211.12150 -, A150 m

3211.11000 Leveren van ondersteuningsprofielen binnen railsysteem 1 32-11.2 kg
3211.12000 Montage van ondersteuningsprofielen binnen railsysteem 1 32-11.2 kg
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Leveren van standaard Europese rails binnen railsysteem 2 32-11.3
3211.21075 -, A75 m
3211.21100 -, A100 m
3211.21120 -, A120 m
3211.21150 -, A150 m

Montage van standaard Europese rails binnen railsysteem 2 32-11.3
3211.22075 -, A75 m
3211.22100 -, A100 m
3211.22120 -, A120 m
3211.22150 -, A150 m

3211.21000 Leveren van ondersteuningsprofielen binnen railsysteem 2 32-11.3 kg
3211.22000 Montage van ondersteuningsprofielen binnen railsysteem 2 32-11.3 kg

3211.31900 Leveren van blokrails binnen railsysteem 3 32-11.4 m
3211.32900 Montage van blokrails binnen railsysteem 3 32-11.4 m

3211.31000 Leveren van ondersteuningsprofielen binnen railsysteem 3 32-11.4 kg
3211.32000 Montage van ondersteuningsprofielen binnen railsysteem 3 32-11.4 kg

Leveren van wielen 32-11.5
3211.41035 -, diameter 350 mm stuk
3211.41070 -, diameter 700 mm stuk
3211.41120 -, diameter 1200 mm stuk

3212.uvxyz Drainerend scherm achter verticale wanden volgens 32-12

xyz = volgnummer

3212.00001 Drainerend scherm van poreus beton 32-12.2 m²
3212.00002 Drainerend scherm met kunststofnoppen  32-12.3 m²
3212.00003 Drainerend scherm met geocomposieten 32-12.4 m²
3212.00004 Drainerend scherm met geëxpandeerde kleikorrels  32-12.5 m³

3221.uvxyz Waterdichte bedekking voor brugdekken volgens 32-21

u = 0: nvt
1: nieuwbouw
2: renovatie

v = 0: nvt
1: betonnen ondergrond
2: stalen ondergrond
3: laag of product ter verbetering van de ondergrond
4: afdichting
5: beschermlaag

x = 0: nvt
1: gietasfalt GAA-E 
2: membraan
3: hars
4: gietasfalt GAB-D
5: asfaltbeton APO-C 
6: asfaltbeton APO-D

yz = volgnummer

3221.21001 Opmeting brugdekplaat na verwijderen bestaand afdichtingssysteem en 
opmaken vlekkenkaart

32-21.8 GP
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Voorzieningen voor waterafvoer
3221.00001 -, leveren en verwerken van drainage-inrichtingen 32-21.3.5.1 m
3221.00002 -, leveren en verwerken van spuiers 32-21.3.5.2 stuk

Voorzieningen tegen ongunstige klimatologische omstandigheden (regen, 
vorst) 

32-21.7.1

3221.00003 -, leveren en plaatsen van een beschermende tent GP

Voorbereiding en herstelling van de betonnen drager enkel bij renovatie

3221.23001 -, voorbereiden van de betonnen drager voorafgaandelijk aan de 
betonherstellingen en overlagingen

32-21.4.1.1 m²

3221.23002 -, leveren en verwerken van  microbeton en beton voor herstellingen en 
overlagingen van de betonnen drager

32-21.4.1.1.A.2 m²

3221.23003 -, leveren en verwerken van bitumineuze egaliseermassa voor 
overlagingen van de betonnen drager in geval van renovatie

32-21.4.1.1.A.3 m²

3221.23004 -, leveren en verwerken van epoxy schraaplaag voor overlagingen van de 
betonnen drager in geval van renovatie

32-21.4.1.1.A.4 m²

Uit te voeren behandelingen alvorens de afdichting aan te brengen bij 
een betonnen brugdek

3221.01001 -, verwijderen van achtergebleven nabehandelingsmiddel op de 
betonnen drager

32-21.4.1.1 m²

3221.01002 -, kogelstralen van de betonnen drager voor aanbrengen van een 
hechtende afdichting

32-21.4.1.1.B m²

3221.01003 -, zandstralen onder hoge druk van de betonnen drager voor aanbrengen 
van een hechtende afdichting

32-21.4.1.1.B m²

3221.01004 -, leveren en aanbrengen van dampschermvormend impregneermiddel in 
geval van een hechtende afdichting

32-21.4.1.1.C m²

3221.21002 -, schuren van de betonnen drager voor aanbrengen van een hechtende 
afdichting

32-21.4.1.1.D m²

3221.21003 -, fijnfrezen van de betonnen drager voor aanbrengen van een hechtende 
afdichting

32-21.4.1.1.D m²

Voorzieningen voor afvoer van dampdruk bij niet hechtend gietasfalt
3221.04101 -, leveren en verwerken van ontluchtingsbuisjes bij het aanbrengen van 

een losliggende afdichting in gietasfalt
32-21.3.2.1.A.1 stuk

Uit te voeren behandelingen alvorens de afdichting aan te brengen bij 
een stalen brugdek

32-21.4.1.2

3221.02001 -, stralen van het brugdek en onmiddellijk aanbrengen anti-roest middel m²

Waterdichte bedekking met een afdichting in gietasfalt en een 
beschermlaag in gietasfalt op een betonnen brugdek

3221.04111 -, afdichting: gietasfalt GAA-E 32-21.3.2.1 m²
3221.04211 -, afdichting op verticale en/of sterk hellende oppervlakken: membraan 32-21.3.2.2 m²

3221.04311 -, afdichting op verticale en/of sterk hellende oppervlakken: vloeibaar 
aangebracht hars 

32-21.3.2.3 m²

3221.05411 -, beschermlaag: gietasfalt GAB-D 32-21.3.3.1 m²
3221.05211 -, beschermlaag op verticale en/of sterk hellende oppervlakken: 

membraan 
32-21.3.4.1 m²

3221.05311 -, beschermlaag op verticale en/of sterk hellende oppervlakken: vloeibaar 
aangebracht hars 

32-21.3.4.2 m²
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Waterdichte bedekking met een afdichting in gietasfalt en een 
beschermlaag in asfaltbeton op een betonnen brugdek

3221.04112 -, afdichting: gietasfalt GAA-E 32-21.3.2.1 m²
3221.04212 -, afdichting op verticale en/of sterk hellende oppervlakken: membraan 32-21.3.2.2 m²

3221.05511 -, beschermlaag: bitumineus mengsel type APO-C 32-21.3.3.2 m²
3221.05611 -, beschermlaag: bitumineus mengsel type APO-D 32-21.3.3.2 m²
3221.05212 -, beschermlaag op verticale en/of sterk hellende oppervlakken: 

membraan 
32-21.3.4.1 m²

Waterdichte bedekking met een afdichting in membraan en een 
beschermlaag in gietasfalt op een betonnen brugdek

3221.04213 -, afdichting: membraan 32-21.3.2.2 m²
3221.04214 -, afdichting op verticale en/of sterk hellende oppervlakken: membraan 32-21.3.2.2 m²

3221.04312 -, afdichting op verticale en/of sterk hellende oppervlakken: vloeibaar 
aangebracht hars 

32-21.3.2.3 m²

3221.05412 -, beschermlaag: gietasfalt GAB-D 32-21.3.3.1 m²
3221.05213 -, beschermlaag op verticale en/of sterk hellende oppervlakken: 

membraan 
32-21.3.4.1 m²

3221.05312 -, beschermlaag op verticale en/of sterk hellende oppervlakken: vloeibaar 
aangebracht hars 

32-21.3.4.2 m²

Waterdichte bedekking met een afdichting in membraan en een 
beschermlaag in asfaltbeton op een betonnen brugdek

3221.04215 -, afdichting: membraan 32-21.3.2.2 m²
3221.04216 -, afdichting op verticale en/of sterk hellende oppervlakken: membraan 32-21.3.2.2 m²

3221.05512 -, beschermlaag: bitumineus mengsel type APO-C 32-21.3.3.2 m²
3221.05612 -, beschermlaag: bitumineus mengsel type APO-D 32-21.3.3.2 m²
3221.05214 -, beschermlaag op verticale en/of sterk hellende oppervlakken: 

membraan 
32-21.3.4.1 m²

Waterdichte bedekking met een afdichting in hars en een beschermlaag 
in gietasfalt op een betonnen brugdek

3221.04313 -, afdichting: vloeibaar aangebracht hars 32-21.3.2.3 m²
3221.04314 -, afdichting op verticale en/of sterk hellende oppervlakken: vloeibaar 

aangebracht hars 
32-21.3.2.3 m²

3221.05413 -, beschermlaag: gietasfalt GAB-D 32-21.3.3.1 m²
3221.05313 -, beschermlaag op verticale en/of sterk hellende oppervlakken: vloeibaar 

aangebracht hars 
32-21.3.4.2 m²

Waterdichte bedekking met een afdichting in gietasfalt en een 
beschermlaag in gietasfalt op een metalen brugdek

3221.04113 -, afdichting: volledig hechtend gietasfalt GAA-E 32-21.3.2.1 m²
3221.04217 -, afdichting op verticale en/of sterk hellende oppervlakken: membraan 32-21.3.2.2 m²
3221.05414 -, beschermlaag: gietasfalt GAB-D 32-21.3.3.1 m²
3221.05215 -, beschermlaag op verticale en/of sterk hellende oppervlakken: 

membraan 
32-21.3.4.1 m²

Klemprofiel bij betonnen opstand zonder uitsparing in geval van een 
membraan afdichting en beschermlaag  

3221.05201 -, leveren en plaatsen van een klemprofiel 32-21.3.6 m

Bijhorende handelingen
3221.01005 -, opvullen voegen tussen asfalt en opstaande rand in beton 32-21.4.5 m

Controles op de ondergrond
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3221.11011 -, controle van de ondergrond in geval van nieuwbouw en gunstige 
resultaten

32-21.6.1.1 GP

3221.11012 -, bijhorende handelingen, herstellen van beschadigingen ingevolge van 
uitgevoerde proeven ter controle van de ondergrond in geval van 
nieuwbouw en gunstige resultaten

32-21.6.1.1 dm³

3221.21011 -, controle van de ondergrond in geval van renovatie 32-21.6.1.1 GP
3221.21012 -,bijhorende handelingen, herstellen van beschadigingen ingevolge van 

uitgevoerde proeven ter controle van de ondergrond in geval van 
renovatie

32-21.6.1.1 dm³

Controles op de afdichting
3221.04221 -, uitvoering thermografische metingen en bijhorende verslaggeving van 

het geprefabriceerd membraan
32-21.6.2.2.A GP

3221.04222 -, controles bij de uitvoering van trekproeven ter bepaling van de 
hechtsterkte van het geprefabriceerd membraan in geval van gunstige 
resultaten

32-21.6.2.2.B GP

3221.04223 -, bijhorende handelingen, herstellen van beschadigingen ingevolge van 
uitgevoerde proeven ter controle van de hechtsterkte van het 
geprefabriceerd membraan, in geval van gunstige resultaten

32-21.6.2.2.B m²

3221.04321 -, controles bij de uitvoering van trekproeven ter bepaling van de 
hechtsterkte van een hars afdichting in geval van gunstige resultaten

32-21.6.2.3 GP

3221.04322 -, bijhorende handelingen, herstellen van beschadigingen ingevolge van 
uitgevoerde proeven ter controle van de hechtsterkte van een 
harsafdichting, in geval van gunstige resultaten

32-21.6.2.3 m²

3231.uvxyz Brugdekvoegen volgens 32-31

uv = 01: brugdekvoegen v/h type klauwprofiel met voegband
02: vervangen van bestaande brugdekvoegen door voegen v/h type klauwprofiel met voegband 
03: renovatie van brugdekvoegen v/h type klauwprofiel met voegband
04: flexibele voegovergang op basis van bitumen (compoundvoeg)
05: flexibele voegovergang op basis van polymeren
06: vervangen van bestaande voeg door flexibele voegovergang op basis van polymeren
07: aansluiting met voegsysteem 
08: verstevigingsribben in polymeerbeton
09: vooronderzoek vooraleer een voeg in te bouwen
10: brugdekvoegen v/h type meervoudige voeg
11: vervangen van bestaande voegen door brugdekvoegen v/h type meervoudige voeg

xyz = volgnummer

Waterdichte brugdekvoeg v/h type klauwprofiel met voegband - type 2a 32-31.1

3231.01008 -, dilatatiecapaciteit = 80 mm m
3231.01010 -, dilatatiecapaciteit = 100 mm m

Waterdichte brugdekvoeg v/h type klauwprofiel met voegband - type 2a, 
wijze van aanbrengen van de voeg (d.w.z. voor of na de bedekking en 
bijhorend principe) volgens keuze van de opdrachtnemer

32-31.1

3231.01108 -, dilatatiecapaciteit = 80 mm m
3231.01110 -, dilatatiecapaciteit = 100 mm m

Waterdichte brugdekvoeg v/h type klauwprofiel met voegband - type 2c, 
incl. verankering d.m.v. adhesief materiaal

32-31.1

3231.01208 -, dilatatiecapaciteit = 80 mm m
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3231.01210 -, dilatatiecapaciteit = 100 mm m

Geluidsarme waterdichte brugdekvoeg v/h type klauwprofiel met 
voegband - type 2a

32-31.1

3231.01308 -, dilatatiecapaciteit = 80 mm m
3231.01310 -, dilatatiecapaciteit = 100 mm m

Geluidsarme waterdichte brugdekvoeg v/h type klauwprofiel met 
voegband - type 2c, incl. verankering d.m.v. adhesief materiaal

32-31.1

3231.01408 -, dilatatiecapaciteit = 80 mm m
3231.01410 -, dilatatiecapaciteit = 100 mm m

Vervangen van een bestaande brugdekvoeg door een waterdichte 
brugdekvoeg v/h type klauwprofiel met voegband - type 2a

32-31.2

3231.02008 -, dilatatiecapaciteit = 80 mm m
3231.02010 -, dilatatiecapaciteit = 100 mm m

Vervangen van bestaande brugdekvoeg door een waterdichte voeg v/h 
type klauwprofiel met voegband  - type 2a, wijze van aanbrengen van de 
voeg (d.w.z. voor of na de bedekking en bijhorend principe) volgens 
keuze van de opdrachtnemer

32-31.2

3231.02108 -, dilatatiecapaciteit = 80 mm m
3231.02110 -, dilatatiecapaciteit = 100 mm m

Vervangen van een bestaande brugdekvoeg door een waterdichte voeg 
v/h type klauwprofiel met voegband - type 2c, incl. verankering d.m.v. 
adhesief materiaal

32-31.2

3231.02208 -, dilatatiecapaciteit = 80 mm m
3231.02210 -, dilatatiecapaciteit = 100 mm m

Vervangen van een bestaande brugdekvoeg door een geluidsarme 
waterdichte voeg v/h type klauwprofiel met voegband - type 2a

32-31.2

3231.02308 -, dilatatiecapaciteit = 80 mm m
3231.02310 -, dilatatiecapaciteit = 100 mm m

Vervangen van een bestaande brugdekvoeg door een geluidsarme 
waterdichte voeg v/h type klauwprofiel met voegband - type 2c, incl. 
verankering d.m.v. het adhesief materiaal

32-31.2

3231.02408 -, dilatatiecapaciteit = 80 mm m
3231.02410 -, dilatatiecapaciteit = 100 mm m

3231.03000 Vervangen van een voegband van bestaande brugdekvoegen v/h type 
klauwprofiel

32-31.3.1 m

Flexibele voegovergang op basis van bitumen (compoundvoeg) 32-31.4
3231.04030 -, dilatatiecapaciteit = 30 mm m

Flexibele voegovergang op basis van polymeren 32-31.5
3231.05015 -, maximale dilatatie van 15mm waarvan maximum 5mm in druk m
3231.05030 -, maximale dilatatie van 30mm waarvan maximum 10mm in druk m

Vervangen van een bestaande voeg door een flexibele voegovergang op 
basis van polymeren

32-31.6

3231.06015 -, maximale dilatatie van 15mm waarvan maximum 5mm in druk m
3231.06030 -, maximale dilatatie van 30mm waarvan maximum 10mm in druk m

3231.07100 Bitumineuze voegband voor aansluiting van de toplaag met 
klauwprofielen van de brugdekvoegen

32-31.7.1 m
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3231.07200 Overgangsbalk in polymeerbeton voor aansluiting van de toplaag met 
klauwprofielen van de brugdekvoegen

32-31.7.2 dm³

3231.07300 Overvolume adhesief materiaal voor de brugdekvoegen type 2c 32-31.7.3 dm³

3231.07400 Zijdelingse steunbalken in polymeerbeton op nieuwe kunstwerken 32-31.7.4 dm³

3231.07500 Zijdelingse steunbalken en ondervulling in polymeerbeton op bestaande 
kunstwerken

32-31.7.5 dm³

3231.08000 Verstevigingsribben in polymeerbeton 32-31.8 m

Waterdichte brugdekvoeg v/h type meervoudige voeg 32-31.10
3231.10016 -, dilatatiecapaciteit = 160 mm m
3231.10024 -, dilatatiecapaciteit = 240 mm m

Waterdichte brugdekvoeg v/h type meervoudige voeg, wijze van 
aanbrengen van de voeg (d.w.z. voor of na de bedekking en bijhorend 
principe) volgens keuze van de opdrachtnemer

32-31.10

3231.10116 -, dilatatiecapaciteit = 160 mm m
3231.10124 -, dilatatiecapaciteit = 240 mm m

Geluidsarme waterdichte brugdekvoeg v/h type meervoudige voeg 32-31.10
3231.10220 -, dilatatiecapaciteit = 200 mm m
3231.10230 -, dilatatiecapaciteit = 300 mm m

Vervangen van bestaande brugdekvoeg door een waterdichte voeg v/h 
type meervoudige voeg

32-31.11

3231.11016 -, dilatatiecapaciteit = 160 mm m
3231.11024 -, dilatatiecapaciteit = 240 mm m

Vervangen van bestaande brugdekvoeg door een waterdichte voeg v/h 
type meervoudige voeg, wijze van aanbrengen van de voeg (d.w.z. voor 
of na de bedekking en bijhorend principe) volgens keuze van de 
opdrachtnemer

32-31.11

3231.11116 -, dilatatiecapaciteit = 160 mm m
3231.11124 -, dilatatiecapaciteit = 240 mm m

Vervangen van een bestaande brugdekvoeg door een geluidsarme 
waterdichte voeg v/h type meervoudige voeg

32-31.11

3231.11220 -, dilatatiecapaciteit = 200 mm m
3231.11230 -, dilatatiecapaciteit = 300 mm m

3232.uvxyz Sluitplaten volgens 32-32

3232.10000 Constructiestaal voor sluitplaten: S355J0 32-32.2 kg
3232.11000 Bitumineuze voegstrip voor aansluiting van de toplaag met profielen van 

de sluitplaten  
32-32.2 m

3233.uvxyz Oplegvoorzieningen volgens 32-33

uv = 10: opleggingen van met stalen platen gelamelleerd polychloropreen
20: opleggingen van met stalen platen gelamelleerd polychloropreen met 
PTFE
30: pot of bolvormige opleggingen
40: opleggingen in vormgietstaal

xyz = volgnummer
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Opleggingen van met stalen platen gelamelleerd polychloropreen (type B)
3233.10120 -, alzijdig beweegbaar 32-33.2 stuk
3233.10121 -, alzijdig beweegbaar, voor destructief onderzoek 32-33.2.3.2 GP

Verankerde opleggingen van met stalen platen gelamelleerd 
polychloropreen (type C - linkse schets uit tabel 2 volgens NBN EN 1337-
3) 

3233.10122 -, alzijdig beweegbaar 32-33.2 stuk
3233.10123 -, alzijdig beweegbaar, voor destructief onderzoek 32-33.2.3.2 GP

Verankerde opleggingen van met stalen platen gelamelleerd 
polychloropreen (type C - rechtse schets uit tabel 2 volgens NBN EN 1337-
3) 

3233.10124 -, alzijdig beweegbaar 32-33.2 stuk
3233.10125 -, alzijdig beweegbaar, voor destructief onderzoek 32-33.2.3.2 GP

Eenzijdig verankerde opleggingen van met stalen platen gelamelleerd 
polychloropreen

3233.10130 -, alzijdig beweegbaar 32-33.3 stuk
3233.10131 -, alzijdig beweegbaar, voor destructief onderzoek 32-33.3.3.2 GP

Geremde/geleide opleggingen van met stalen platen gelamelleerd 
polychloropreen (type B) 

3233.10141 -, in langszin eenzijdig beweegbaar 32-33.4 stuk
3233.10142 -, in dwarszin eenzijdig beweegbaar 32-33.4 stuk
3233.10143 -, vast in langs- en dwarszin 32-33.4 stuk
3233.10144 -, alzijdig beweegbaar, voor destructief onderzoek 32-33.4.3.1 GP

Opleggingen van met stalen platen gelamelleerd polychloropreen met PTFE
3233.20150 -, alzijdig beweegbaar 32-33.5 stuk
3233.20151 -, alzijdig beweegbaar, voor destructief onderzoek 32-33.5.3.2 GP

Geremde/geleide opleggingen van met stalen platen gelamelleerd 
polychloropreen met PTFE 

3233.20161 -, in langszin eenzijdig beweegbaar 32-33.6 stuk
3233.20162 -, in dwarszin eenzijdig beweegbaar 32-33.6 stuk
3233.20163 -, voor destructief onderzoek 32-33.6.3.1 GP

Pot of bolvormige opleggingen 32-33.7
3233.30170 -, alzijdig beweegbaar stuk
3233.30171 -, geremd/geleid: in langszin eenzijdig beweegbaar stuk
3233.30172 -, geremd/geleid:  in dwarszin eenzijdig beweegbaar stuk
3233.30173 -, geremd/geleid: vast in langs- en dwarszin stuk

Potopleggingen 32-33.7
3233.30174 -, alzijdig beweegbaar stuk
3233.30175 -, geremd/geleid: in langszin eenzijdig beweegbaar stuk
3233.30176 -, geremd/geleid:  in dwarszin eenzijdig beweegbaar stuk
3233.30177 -, geremd/geleid: vast in langs- en dwarszin stuk

Bolvormige opleggingen 32-33.7
3233.30178 -, alzijdig beweegbaar stuk
3233.30179 -, geremd/geleid: in langszin eenzijdig beweegbaar stuk
3233.30180 -, geremd/geleid:  in dwarszin eenzijdig beweegbaar stuk
3233.30181 -, geremd/geleid: vast in langs- en dwarszin stuk

Opleggingen van vormgietstaal 32-33.8
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3233.40200 -, type taats met keuspot in gietstaal G20Mn5+QT stuk
3233.40210 -, type taats met keuspot in gietstaal G24Mn6+QT1, G24Mn6+QT2 of 

G24Mn6+QT3
stuk

3234.uvxyz Inspectievoorzieningen volgens 32-34

uv = 10: toegankelijk maken van de onderkant van de bovenbouw van het kunstwerk
20: toegankelijk maken van de delen die zich meer dan 5m boven het oppervlak bevinden
30: bereikbaar maken van de opleggingen bij bestaande bruggen

xyz = volgnummer

Toegankelijk maken van de onderkant van de bovenbouw van het 
kunstwerk

32-34.2

3234.10000 -, d.m.v. een inspectiegondel GP

Toegankelijk maken van de delen die zich meer dan 5m boven het 
oppervlak bevinden

32-34.3

3234.20001 -, d.m.v. een systeem analoog aan laddersporten (bij vaste constructiedelen) GP
3234.20002 -, d.m.v. een systeem met opgehangen en verplaatsbare stelling GP

Bereikbaar maken van de opleggingen bij bestaande bruggen 32-34.6
3234.30001 -, inspectieplatform in staal m
3234.30002 -, toegangstrap in staal st

3235.uvxyz Rioleringen en afvoer van water voor kunstwerken volgens 32-35

u = 1: afvoerbuizen en -hulpstukken
2: waterslikkers
3: waterslikkers op een bestaand kunstwerk

vxyz = volgnummer

Afvoerbuizen en -hulpstukken voor waterafvoer (reeks S16) 32-35.1
3235.10110 -, PE-buizen DN 110 en 3,4 m
3235.10125 -, PE-buizen DN 125 en 3,9 m
3235.10160 -, PE-buizen DN 160 en 4,9 m
3235.10200 -, PE-buizen DN 200 en 6,2 m
3235.10250 -, PE-buizen DN 250 en 7,7 m
3235.10315 -, PE-buizen DN 315 en 9,7 m
3235.11110 -, PE-hulpstukken voor PE-buizen DN 110 en 3,4 stuk
3235.11125 -, PE-hulpstukken voor PE-buizen DN 125 en 3,9 stuk
3235.11160 -, PE-hulpstukken voor PE-buizen DN 160 en 4,9 stuk
3235.11200 -, PE-hulpstukken voor PE-buizen DN 200 en 6,2 stuk
3235.11250 -, PE-hulpstukken voor PE-buizen DN 250 en 7,7 stuk
3235.11315 -, PE-hulpstukken voor PE-buizen DN 315 en 9,7 stuk

Afvoerbuizen en –hulpstukken voor waterafvoer onder de taludbekleding  
(reeks S12,5)

32-35.1

3235.12200 -, PE-buizen DN 200 en 7,7 m
3235.13200 -, PE-hulpstukken voor PE-buizen DN 200 en 7,7 stuk

Gietijzeren waterslikker met rooster voor op het kunstwerk  32-35.2
3235.20200 -, nominale weerstand 200 kN stuk
3235.20400 -, nominale weerstand 400 kN stuk

Gietijzeren waterslikker met rooster voor op de woelkamer  32-35.2
3235.21200 -, nominale weerstand 200 kN stuk
3235.21400 -, nominale weerstand 400 kN stuk
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Plaatsen van waterslikker op bestaand kunstwerk op een bestaande 
locatie

32-35.3

3235.30020 -, zonder verdikking betonnen plaat, nominale weerstand 200 kN stuk
3235.30040 -, zonder verdikking betonnen plaat, nominale weerstand 400 kN stuk
3235.30120 -, met verdikking betonnen plaat, nominale weerstand 200 kN stuk
3235.30140 -, met verdikking betonnen plaat, nominale weerstand 400 kN stuk

Plaatsen van waterslikker op bestaand kunstwerk op een nieuwe locatie 32-35.3

3235.31020 -, zonder verdikking betonnen plaat, nominale weerstand 200 kN stuk
3235.31040 -, zonder verdikking betonnen plaat, nominale weerstand 400 kN stuk
3235.31120 -, met verdikking betonnen plaat, nominale weerstand 200 kN stuk
3235.31140 -, met verdikking betonnen plaat, nominale weerstand 400 kN stuk

3236.uvxyz Taludbekleding kunstwerken volgens 32-36

uv = 10: taludbekleding
20: taludtrappen
30: allerlei

xyz = volgnummer

Taludbekleding
3236.10010 -, in gewapend beton C30/37 - GB - EE3 - LA 32-36.1 m²
3236.10020 -, in betonstraatstenen type A1 32-36.2 m²
3236.10030 -, in gelaagde breuksteen 32-36.3 m²

Taludtrap
3236.20010 -, in gewapend beton C30/37 - GB - EE3 - LA 32-36.4 stuk
3236.20020 -, in betonstraatstenen type A1 32-36.5 m²

3236.30010 Banket in gewapend beton C30/37 - EE3 - LA tegen de landhoofdbalk  32-36.6 m²

3236.30020 Steungreppels in ongewapend beton C30/37 - OB - EE3 - LA  32-36.7 m

3236.30030 Woelkamer in gewapend beton C30/37 - GB - EE3 - LA 32-36.8 stuk

3236.30040 Geprefabriceerde betonnen watergreppels type II D2   32-36.9 m

3236.30050 Geprefabriceerde taludgoten type A  32-36.10 m

3237.uvxyz Voorzieningen voor verlichting op de brug volgens 32-37

uv = 01: voorzieningen voor verlichtingspalen op het kunstwerk
02: voorzieningen voor verlichtingsarmaturen aan het kunstwerk
03: voorzieningen voor verlichtingting aan of in leuningen

xyz = volgnummer

3237.01001 Voorzieningen voor verlichtingspalen op het kunstwerk 32-37 GP

3237.02001 Voorzieningen voor verlichtingsarmaturen aan het kunstwerk 32-37 GP

3237.03001 Voorzieningen voor verlichtingting aan of in leuningen 32-37 GP

3238.uvxyz Vergrendelingsvoorzieningen voor beweegbare bruggen volgens 32-38

3239.uvxyz Kabels en trekstaven volgens 32-39
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3239.10000 Trekstaven uit staal 32-39 kg

3240.uvxyz Uitbalanceren van beweegbare bruggen volgens 32-40

uv = 01: uitbalanceren nieuwe beweegbare bruggen
02: acties tengevolge van herstellingen aan beweegbare bruggen
03: acties tijdens herstellingen aan beweegbare bruggen

xyz = volgnummer

Vast tegengewicht voor uitbalanceren brug  32-40.1
3240.01002 -, materiaal te bepalen door de opdrachtnemer kg
3240.01003 -, beton kg
3240.01004 -, zwaar beton kg
3240.01005 -, beton met toevoeging van staal kg
3240.01006 -, staal kg
3240.01007 -, lood kg

Afneembaar tegengewicht voor uitbalanceren brug  32-40.1
3240.01022 -, materiaal te bepalen door de opdrachtnemer kg
3240.01023 -, beton (blokjes) kg
3240.01024 -, staal (blokjes/staven/platen) kg
3240.01025 -, gietijzer (blokjes/staven) kg
3240.01026 -, lood (blokjes/staven) kg

Reserveregelingstegengewicht voor uitbalanceren brug  32-40.1
3240.01032 -, materiaal te bepalen door de opdrachtnemer kg
3240.01033 -, beton (blokjes) kg
3240.01034 -, staal (blokjes/staven/platen) kg
3240.01035 -, gietijzer (blokjes/staven) kg
3240.01036 -, lood (blokjes/staven) kg

3240.01041 Opstellen van de berekeningsnota voor de bepaling van het tegengewicht 32-40.1 GP

3240.01042 Opmeten van het onevenwicht tijdens het vullen van de 
tegengewichtkisten

32-40.1 GP

3240.01043 Afleveren van een meetrapport met betrekking tot het onevenwicht 32-40.1 GP

Acties tengevolge van herstellingen aan beweegbare bruggen 32-40.2
3240.02001 -, extra tegengewicht voor uitbalanceren brug kg
3240.02011 -, opstellen van de berekeningsnota voor de bepaling van het 

tegengewicht
GP

3240.02012 -, opmeten van het onevenwicht van de brug vóór de aanvang van de 
werken

GP

3240.02013 -, opmeten van het onevenwicht van de brug na de uitvoering van alle 
werken

GP

3240.02014 -, afleveren van een meetrapport met betrekking tot het onevenwicht GP

Acties tijdens herstellingen aan beweegbare bruggen 32-40.3
3240.03001 -, aanpassen van het tegengewicht voor uitbalanceren brug GP
3240.03002 -, opstellen van de berekeningsnota voor de bepaling van het 

tegengewicht
GP

3241.uvxyz Rolopleggingen en geleidingswielen volgens 32-41

uv = 10: rolopleggingen
20: geleidingswielen
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30: kunststofbekleding
xyz = volgnummer

Rolopleggingen
3241.10001 -, met bus uit staal 32-41.2 stuk
3241.10002 -, met rol uit staal 32-41.3 stuk
3241.10003 -, met bus uit roestvast staal 32-41.4 stuk
3241.10004 -, met rol uit roestvast staal 32-41.5 stuk

Geleidingswielen
3241.20001 -, met bus uit staal 32-41.7 stuk
3241.20002 -, met rol uit staal 32-41.8 stuk
3241.20003 -, met bus uit roestvast staal 32-41.9 stuk
3241.20004 -, met rol uit roestvast staal 32-41.10 stuk

Kunststofbekleding
3241.30001 -, voor rolopleggingen 32-41.6 stuk
3241.30002 -, voor geleidingswielen 32-41.11 stuk

3242.uvxyz Dempingssysteem voor voetgangersbruggen volgens 32-42

uvxyz = volgnummer

Leveren en plaatsen van een dempingssyteem type tuned mass damper 
voor voetgangersbruggen

32-42

3242.00001 -, voor de demping van horizontale trillingen van het brugdek stuk
3242.00002 -, voor de demping van verticale trillingen van het brugdek stuk

3261.uvxyz Bolders en meerogen volgens 32-61

u = 2: bolders uit gietstaal
3: bolders uit roestvast staal
4: bolders uit gegoten aluminium
5: meerogen uit thermisch verzinkt staal

vxyz = bolderkracht in kN

Bolders uit gietstaal 32-61.2
3261.20100 -, bolderkracht 100 kN stuk
3261.20150 -, bolderkracht 150 kN stuk
3261.20200 -, bolderkracht 200 kN stuk
3261.20250 -, bolderkracht 250 kN stuk
3261.20300 -, bolderkracht 300 kN stuk
3261.20350 -, bolderkracht 350 kN stuk
3261.20600 -, bolderkracht 600 kN stuk
3261.20800 -, bolderkracht 800 kN stuk
3261.21000 -, bolderkracht 1.000 kN stuk
3261.22000 -, bolderkracht 2.000 kN stuk
3261.22500 -, bolderkracht 2.500 kN stuk

Bolders uit roestvast staal 32-61.3
3261.30100 -, bolderkracht 100 kN stuk
3261.30150 -, bolderkracht 150 kN stuk
3261.30200 -, bolderkracht 200 kN stuk
3261.30250 -, bolderkracht 250 kN stuk
3261.30300 -, bolderkracht 300 kN stuk
3261.30350 -, bolderkracht 350 kN stuk
3261.30600 -, bolderkracht 600 kN stuk
3261.30800 -, bolderkracht 800 kN stuk
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3261.31000 -, bolderkracht 1.000 kN stuk
3261.32000 -, bolderkracht 2.000 kN stuk
3261.32500 -, bolderkracht 2.500 kN stuk

Bolders uit gegoten aluminium 32-61.4
3261.40100 -, bolderkracht 100 kN stuk
3261.40150 -, bolderkracht 150 kN stuk
3261.40200 -, bolderkracht 200 kN stuk

Meerogen uit thermisch verzinkt staal 32-61.5
3261.50100 -, bolderkracht 100 kN stuk
3261.50150 -, bolderkracht 150 kN stuk
3261.50200 -, bolderkracht 200 kN stuk

3262.uvxyz Haalkommen en haalpennen volgens 32-62

uv = 10: haalkom met haalpen
20: haalpen

xyz = volgnummer

3262.10001 Haalkom met demonteerbare haalpen uit gietstaal 32-62.2 stuk
3262.10002 Haalkom met vaste haalpen uit gietstaal 32-62.2 stuk

Haalpen 32-62.3
3262.20001 -, uit gietstaal stuk
3262.20002 -, uit staal stuk

3263.uvxyz Fenders volgens 32-63

uv = 10: vaste fenders
20: pneumatisch vlottende fenders

xyz = volgnummer

3263.10001 Vaste fenders  32-63.2 stuk

3263.20001 Pneumatisch vlottende fenders 32-63.3 stuk

3264.uvxyz Wrijf- en bergbalken volgens 32-64

uv = 10: wrijfbalken
20: bergbalken
30: bevestigingsprofielen
40: ankers

xyz = volgnummer

Wrijfbalken
3264.10001 -, uit hout 32-64.2 m³
3264.10002 -, uit kunststof 32-64.3 m³

Bergbalken
3264.20001 -, uit hout 32-64.2 m³
3264.20002 -, uit kunststof 32-64.3 m³

Bevestigingsprofielen voor wrijfbalken en bergbalken 32-64.4
3264.30001 -, aan stalen constructies kg
3264.30002 -, aan betonconstructies kg
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Anker voor plaatsing wrijfbalken en bergbalken in voorziene nissen 32-64.5

3264.40001 -, in beton stuk
3264.40002 -, in metselwerk stuk

3265.uvxyz Beschermingsprofielen volgens 32-65

uv = 10: dekzerkprofielen
20: randprofielen

xyz = volgnummer

3265.10000 Dekzerkprofiel uit staal: S235JR 32-65.1 m

3265.20000 Randprofiel uit staal: S235JR 32-65.2 m

3266.uvxyz Ladders volgens 32-66

u = 1: ladders uit staal
2: ladders uit kunststof
5: veiligheidsuitrusting voor vaste ladders

vxyz = volgnummer

3266.10001 Ladders uit staal  32-66.2 m
3266.10002 Ladders uit staal  32-66.2 stuk

3266.20001 Ladders uit kunststof   32-66.3 m
3266.20002 Ladders uit kunststof   32-66.3 stuk

Veiligheidsuitrusting voor vaste ladders 32-66.5
3266.50011 -, kooi m
3266.50012 -, kooi stuk
3266.50021 -, rail met antivaltoestel m
3266.50022 -, rail met antivaltoestel stuk

3267.uvxyz Geleidingsvoorzieningen volgens 32-67

uvxyz = volgnummer

3267.00001 Geleidingsvoorzieningen in staal 32-67.2 m
3267.00002 Geleidingsvoorzieningen in hout 32-67.3 m

3268.uvxyz Geleidingsbeugels volgens 32-68

uv = 02: geleidingsbeugels in staal
03: geleidingsbeugels in aluminium

xyz = volgnummer

Geleidingsbeugels
3268.02001 -, in thermisch verzinkt staal 32-68.2 stuk
3268.02002 -, in thermisch verzinkt staal 32-68.2 kg
3268.03001 -, in aluminium 32-68.3 stuk
3268.03002 -, in aluminium 32-68.3 kg

3269.uvxyz Afdekplaatjes voor de grondankers volgens 32-69

3269.00000 Afdekplaatjes voor grondankers 32-69 stuk

3281.uvxyz Afdichtingsprofielen en pakkingen in rubber volgens 32-81
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uv = 02: afdichtingsprofielen "muzieknoot" met enkelzijdige bevestiging
03: afdichtingsprofielen "muzieknoot" met dubbelzijdige bevestiging
04: afdichtingsprofielen “D-fender”
05: afdichtingsprofielen “Rubberflap”
06: afdichtingsprofielen “Hoekprofiel”
07: platte rubberpakkingen bij waterdichte deksels
08: platte rubberpakkingen
09: toruspakkingen

xyz = volgnummer

Afdichtingsprofielen
3281.02001 -, "muzieknoot" met enkelzijdige bevestiging 32-81.2 m
3281.03001 -, "muzieknoot" met dubbelzijdige bevestiging 32-81.3 m
3281.04001 -, “D-fender” 32-81.4 m
3281.05001 -, “rubberflap” 32-81.5 m
3281.06001 -, “hoekprofiel” 32-81.6 m

3281.07001 Platte rubberpakkingen bij waterdichte deksels 32-81.7 stuk
3281.08001 Platte rubberpakkingen 32-81.8 stuk
3281.09001 Toruspakkingen 32-81.9 stuk

3282.uvxyz Aanslagbalken volgens 32-82

uv = 02: aanslagbalken uit hout
03: aanslagbalken uit kunststof

xyz = volgnummer

3282.02001 Aanslagbalken uit tropisch hardhout 32-81.2 m³

3283.uvxyz UHMWPE volgens 32-83

uv = 02: glijstrippen
03: glijplaten

xyz = volgnummer

Glijstrippen 32-83.2
3283.02001 -, in UHMWPE - virgin materiaal m
3283.02002 -, in UHMWPE - materiaal  met beperkt regeneraat m

Glijplaten 32-83.3
3283.03001 -, in UHMWPE - virgin materiaal m²
3283.03002 -, in UHMWPE - materiaal met beperkt regeneraat m²

3291.uvxyz Uitbalanceren pontons volgens 32-91

Uitbalanceren pontons 32-91
3291.10001 -, geprefabriceerde betonblokken kg
3291.10002 -, ter plaats gestort beton kg

december 2021 Catalogus van de genormaliseerde posten - versie 2.0a 88



Codenummer Omschrijving der werken Volgens Eenheid

3300.00000 CONSERVERINGSWERKEN

33ab.uvxyz Codering
33 = Hoofdstuk 33
ab = paragraaf

01: Conservering van staal
02: Conservering van beton
03: Conservering van hout

3301.uvxyz Conservering van staal volgens 33-1

uv = 01: constructie niet gespecifieerd
02: bruggen
03: waterbouwkundige constructies (sluisdeuren,stuwen, schotbalken)
04: pontons
05: buispalen en damplanken
06: vangrails
07: profiel- en plaatmateriaal
10: leuningen
11: loopvloeren in geplooide en geperforeerde staalplaat
12: ankeringen
13: mechanische onderdelen
14: rails, ondersteuningsprofielen en wielen
16: sluitplaten
18: inspectievoorzieningen: gondel & verplaatsbare stelling
19: waterslikkers
20: trekstaven en kabels
21: bolders en meerogen
22: haalkommen en haalpennen
23: staalgedeelte van fenders
24: staalgedeelte wrijf- en bergbalken
25: beschermingsprofielen
26: ladders
27: geleidingsvoorzieningen
28: afdekplaatjes voor grondankers
38: kathodische bescherming
39: referentievlakken en -platen & anti-graffiti
40: beschermingsconstructies
50: onderhoud

x = systeem
1: verfsysteem
2: gebaseerd op thermische verzinking
3: gebaseerd op metallisatie
4: gebaseerd op aluminisatie
5: gebaseerd op poedercoating
6: anodisatie
7: kathodische bescherming

y = type laag
1: oppervlaktevoorbereiding
2: thermische verzinking
3: thermisch gespoten deklagen
4: verfapplicatie
5: verfapplicatie
6: poedercoating & opties
7: anodisatie & opties

z = volgnummer

3301.01xyz Conservering van staalconstructies (niet gespecifieerd)
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Conservering van het staal - atmosferische belasting - verfsysteem
3301.01110 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 2½ 33-1.5 m²
3301.01111 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad WAB-1 of WAB-2 met vapor 

blasting
33-1.5 m²

3301.01112 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 2½ met inductiereinigen, 
gevolgd door nastralen

33-1.5 m²

3301.01140 -, oppervlakte-tolerante primer - tijdelijk 33-1.8 m²
3301.01141 -, verfsysteem A*5.PU 33-1.8 m²
3301.01142 -, verfsysteem A*5.EL+ 33-1.8 m²
3301.01143 -, verfsysteem O*5.02 33-1.8 m²
3301.01144 -, verfsysteem O*5.02PU 33-1.8 m²
3301.01145 -, verfsysteem O*6.04PU 33-1.8 m²
3301.01146 -, verfsysteem met testrapport 33-1.8 m²
3301.01147 -, verfsysteem met testrapport met EL+ 33-1.8 m²

Conservering van het staal - atmosferische belasting - thermische verzinking

3301.01220 -, thermische verzinking 33-1.6 kg
3301.01240 -, verfsysteem A*7.13PU 33-1.8 m²
3301.01241 -, verfsysteem A*7.13EL+ 33-1.8 m²

Conservering van het staal - atmosferische belasting - metallisatie
3301.01310 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 3 33-1.5 m²
3301.01330 -, metallisatie (ZnAl15) 33-1.7 m²
3301.01340 -, verfsysteem A*8.04PU 33-1.8 m²
3301.01341 -, verfsysteem A*8.04EL+ 33-1.8 m²
3301.01342 -, systeem met testrapport: metallisatie (ZnAl15) en verfsysteem 33-1.8 m²
3301.01343 -, systeem met testrapport: metallisatie (ZnAl15) en verfsysteem met EL+ 33-1.8 m²

Conservering van het staal - immersie in zoet water en de bodem - 
verfsysteem

3301.01115 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 2½ 33-1.5 m²
3301.01116 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad WAB-1 of WAB-2 met vapor 

blasting
33-1.5 m²

3301.01117 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 2½ met inductiereinigen, 
gevolgd door nastralen

33-1.5 m²

3301.01150 -, verfsysteem AI*6.10 33-1.8 m²
3301.01151 -, verfsysteem OI*6.10 33-1.8 m²
3301.01152 -, verfsysteem met testrapport 33-1.8 m²
3301.01153 -, esthetische PU-eindlaag immersie 33-1.8 m²

Conservering van het staal - immersie in zoet water en de bodem - 
thermische verzinking

3301.01221 -, thermische verzinking 33-1.6 kg
3301.01245 -, verfsysteem AI*7.13 33-1.8 m²
3301.01246 -, esthetische PU-eindlaag immersie 33-1.8 m²

Conservering van het staal - immersie in zoet water en de bodem - 
metallisatie

3301.01311 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 3 33-1.5 m²
3301.01331 -, metallisatie (ZnAl15) 33-1.7 m²
3301.01350 -, verfsysteem AI*8.04 33-1.8 m²
3301.01351 -, systeem met testrapport: metallisatie (ZnAl15) en verfsysteem 33-1.8 m²
3301.01352 -, esthetische PU-eindlaag immersie 33-1.8 m²
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Conservering van het staal - immersie in zoet water en de bodem - 
aluminisatie

3301.01410 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 3 33-1.5 m²
3301.01430 -, aluminisatie (Al99,5)400 33-1.7 m²

Conservering van het staal - immersie in zout en brak water - verfsysteem

3301.01119 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 2½ 33-1.5 m²
3301.01155 -, verfsysteem met testrapport 33-1.8 m²
3301.01156 -, esthetische PU-eindlaag immersie 33-1.8 m²

Conservering van het staal - immersie in zout en brak water -aluminisatie

3301.01411 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 3 33-1.5 m²
3301.01431 -, aluminisatie (Al99,5)400 33-1.7 m²

3301.02xyz Conservering van de staalconstructie van bruggen

Conservering van de staalconstructie van bruggen: zichtbare en bereikbare 
gedeelten - atmosferische belasting - verfsysteem

3301.02110 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 2½ 33-1.5 m²
3301.02140 -, verfsysteem A*5.PU 33-1.8 m²
3301.02141 -, verfsysteem A*5.EL+ 33-1.8 m²
3301.02142 -, verfsysteem met testrapport 33-1.8 m²
3301.02143 -, verfsysteem met testrapport met EL+ 33-1.8 m²

Conservering van de staalconstructie van bruggen: zichtbare en bereikbare 
gedeelten  - atmosferische belasting - metallisatie

3301.02310 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 3 33-1.5 m²
3301.02330 -, metallisatie (ZnAl15) 33-1.7 m²
3301.02340 -, verfsysteem A*8.04PU 33-1.8 m²
3301.02341 -, verfsysteem A*8.04EL+ 33-1.8 m²
3301.02342 -, systeem met testrapport: metallisatie (ZnAl15) en verfsysteem 33-1.8 m²
3301.02343 -, systeem met testrapport: metallisatie (ZnAl15) en verfsysteem met EL+ 33-1.8 m²

Conservering van de staalconstructie van bruggen: zichtbare en bereikbare 
gedeelten onderkant minder dan 2 m van wateroppervlak verwijderd - 
atmosfersiche belasting - verfsysteem

3301.02111 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 2½ 33-1.5 m²
3301.02146 -, verfsysteem A*5.PU 33-1.8 m²
3301.02147 -, verfsysteem met testrapport 33-1.8 m²

Conservering van de staalconstructie van bruggen: zichtbare en bereikbare 
gedeelten onderkant minder dan 2 m van wateroppervlak verwijderd - 
atmosferische belasting - metallisatie

3301.02311 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 3 33-1.5 m²
3301.02331 -, metallisatie (ZnAl15) 33-1.7 m²
3301.02345 -, verfsysteem A*8.04PU 33-1.8 m²
3301.02346 -, systeem met testrapport: metallisatie (ZnAl15) en verfsysteem 33-1.8 m²

Conservering van de staalconstructie van bruggen: zichtbare en bereikbare 
gedeelten onderkant minder dan 2 m van wateroppervlak verwijderd - 
immersie in zout en brak water -  verfsysteem

3301.02112 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 2½ 33-1.5 m²
3301.02150 -, verfsysteem met testrapport 33-1.8 m²
3301.02151 -, esthetische PU-eindlaag immersie 33-1.8 m²
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Conservering van de staalconstructie van bruggen: zichtbare en bereikbare 
gedeelten onderkant minder dan 2 m van wateroppervlak verwijderd - 
immersie in zout en brak water - metallisatie

3301.02312 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 3 33-1.5 m²
3301.02332 -, metallisatie (ZnAl15) 33-1.7 m²
3301.02349 -, verfsysteem AI*8.04 33-1.8 m²
3301.02350 -, systeem met testrapport: metallisatie (ZnAl15) en verfsysteem 33-1.8 m²
3301.02351 -, esthetische PU-eindlaag immersie 33-1.8 m²

Conservering van de staalconstructie van bruggen: dagzijde opstaande kant - 
atmosferische belasting - verfsysteem

3301.02113 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 2½ 33-1.5 m²
3301.02152 -, verfsysteem A*5.PU 33-1.8 m²
3301.02153 -, verfsysteem met testrapport 33-1.8 m²

Conservering van de staalconstructie van bruggen: dagzijde opstaande kant - 
atmosferische belasting - metallisatie

3301.02313 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 3 33-1.5 m²
3301.02333 -, metallisatie (ZnAl15) 33-1.7 m²
3301.02354 -, verfsysteem A*8.04PU 33-1.8 m²
3301.02355 -, systeem met testrapport: metallisatie (ZnAl15) en verfsysteem 33-1.8 m²

Conservering van de staalconstructie van bruggen: binnenkant waterslikkers 
-  immersie in zout en brak water - verfsysteem

3301.02114 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 2½ 33-1.5 m²
3301.02154 -, verfsysteem AI*6.10 33-1.8 m²
3301.02155 -, verfsysteem met testrapport 33-1.8 m²

Conservering van de staalconstructie van bruggen: binnenkant waterslikkers 
- immersie in zout en brak water - metallisatie

3301.02314 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 3 33-1.5 m²
3301.02334 -, metallisatie (ZnAl15) 33-1.7 m²
3301.02357 -, verfsysteem AI*8.04 33-1.8 m²
3301.02358 -, systeem met testrapport: metallisatie (ZnAl15) en verfsysteem 33-1.8 m²

Conservering van de staalconstructie van bruggen: binnenkant kist 
tegengewicht - atmosferische belasting - verfsysteem

3301.02115 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 2½ 33-1.5 m²
3301.02156 -, verfsysteem O*5.02 33-1.8 m²

Conservering van de staalconstructie van bruggen: binnenkant niet 
luchtdicht afgesloten ruimtes - atmosferische belasting - verfsysteem

3301.02116 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 2½ 33-1.5 m²
3301.02157 -, verfsysteem O*5.02 33-1.8 m²

Conservering van de staalconstructie van bruggen: bovenkant brugdekplaat 
waarop waterdichte toplaag aangebracht wordt - atmosferische belasting - 
verf

3301.02117 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 2½ 33-1.5 m²
3301.02158 -, oppervlakte-tolerante primer - tijdelijk 33-1.8 m²

3301.03xyz Conservering van de staalconstructie van waterbouwkundige constructies
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Conservering van de staalconstructie van sluisdeuren en stuwen: buitenkant 
- immersie in zoet water - metallisatie

3301.03310 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 3 33-1.5 m²
3301.03330 -, metallisatie (ZnAl15) 33-1.7 m²
3301.03340 -, verfsysteem AI*8.04 33-1.8 m²
3301.03341 -, systeem met testrapport: metallisatie (ZnAl15) en verfsysteem 33-1.8 m²
3301.03342 -, esthetische PU-eindlaag immersie 33-1.8 m²

Conservering van de staalconstructie van sluisdeuren en stuwen: buitenkant 
- immersie in zoet, zout en brak water - verfsysteem

3301.03111 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 2½ 33-1.5 m²
3301.03144 -, verfsysteem met testrapport 33-1.8 m²
3301.03145 -, esthetische PU-eindlaag immersie 33-1.8 m²

Conservering van de staalconstructie van sluisdeuren en stuwen: buitenkant 
- immersie in zoet, zout en brak water - aluminisatie

3301.03411 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 3 33-1.5 m²
3301.03431 -, aluminisatie (Al99,5)400 33-1.7 m²

Conservering van de staalconstructie van sluisdeuren en stuwen: binnenkant 
- immersie in zoet water - metallisatie

3301.03311 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 3 33-1.5 m²
3301.03331 -, metallisatie (ZnAl15) 33-1.7 m²
3301.03345 -, verfsysteem AI*8.04 33-1.8 m²
3301.03346 -, systeem met testrapport: metallisatie (ZnAl15) en verfsysteem 33-1.8 m²

Conservering van de staalconstructie van sluisdeuren en stuwen: binnenkant 
- immersie in zoet, zout en brak water - verfsysteem

3301.03113 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 2½ 33-1.5 m²
3301.03151 -, verfsysteem met testrapport 33-1.8 m²

Conservering van de staalconstructie van sluisdeuren en stuwen: binnenkant 
- immersie in zoet, zout en brak water - aluminisatie

3301.03413 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 3 33-1.5 m²
3301.03433 -, aluminisatie (Al99,5)400 33-1.7 m²

Conservering van de staalconstructie schotbalken uit staal - immersie in 
zoet, zout en brak water - verfsysteem

3301.03114 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 2½ 33-1.5 m²
3301.03154 -, verfsysteem met testrapport 33-1.8 m²
3301.03155 -, esthetische PU-eindlaag immersie 33-1.8 m²

Conservering van de staalconstructie schotbalken uit staal - immersie in zoet 
water - metallisatie

3301.03312 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 3 33-1.5 m²
3301.03332 -, metallisatie (ZnAl15) 33-1.7 m²
3301.03349 -, verfsysteem AI*8.04 33-1.8 m²
3301.03350 -, systeem met testrapport: metallisatie (ZnAl15) en verfsysteem 33-1.8 m²
3301.03351 -, esthetische PU-eindlaag immersie 33-1.8 m²

Conservering van de staalconstructie van schotbalken uit staal - immersie in 
zoet, zout en brak water - aluminisatie

3301.03414 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 3 33-1.5 m²
3301.03434 -, aluminisatie (Al99,5)400 33-1.7 m²

Conservering van de staalconstructie van schotbalken uit staal en hout, 
gedeelte staal - immersie in zoet, zout en brak water - verfsysteem
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3301.03115 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 2½ 33-1.5 m²
3301.03157 -, verfsysteem met testrapport 33-1.8 m²
3301.03158 -, esthetische PU-eindlaag immersie 33-1.8 m²

Conservering van de staalconstructie van schotbalken uit staal en hout, 
gedeelte staal - immersie in zoet water - metallisatie

3301.03313 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 3 33-1.5 m²
3301.03333 -, metallisatie (ZnAl15) 33-1.7 m²
3301.03354 -, verfsysteem AI*8.04 33-1.8 m²
3301.03355 -, systeem met testrapport: metallisatie (ZnAl15) en verfsysteem 33-1.8 m²
3301.03356 -, esthetische PU-eindlaag immersie 33-1.8 m²

Conservering van de staalconstructie van schotbalken uit staal en hout, 
gedeelte staal - immersie in zoet, zout en brak water - aluminisatie

3301.03415 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 3 33-1.5 m²
3301.03435 -, aluminisatie (Al99,5)400 33-1.7 m²

3301.04xyz Conservering van de staalconstructie van pontons

Conservering van de staalconstructie van pontons: buitenkant - immersie in 
zoet water - metallisatie

3301.04310 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 3 33-1.5 m²
3301.04330 -, metallisatie (ZnAl15) 33-1.7 m²
3301.04340 -, verfsysteem AI*8.04 33-1.8 m²
3301.04341 -, systeem met testrapport: metallisatie (ZnAl15) en verfsysteem 33-1.8 m²
3301.04342 -, esthetische PU-eindlaag immersie 33-1.8 m²

Conservering van de staalconstructie van pontons: buitenkant - immersie in 
zoet, zout en brak water - verfsysteem

3301.04111 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 2½ 33-1.5 m²
3301.04145 -, verfsysteem met testrapport 33-1.8 m²
3301.04146 -, esthetische PU-eindlaag immersie 33-1.8 m²

Conservering van de staalconstructie van pontons: buitenkant - immersie in 
zoet, zout en brak water - aluminisatie

3301.04411 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 3 33-1.5 m²
3301.04431 -, aluminisatie (Al99,5)400 33-1.7 m²

Conservering van de staalconstructie van pontons: binnenkant - 
atmosferische belasting - verfsysteem

3301.04112 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 2½ 33-1.5 m²
3301.04150 -, verfsysteem O*5.02 33-1.8 m²
3301.04151 -, verfsysteem met testrapport 33-1.8 m²

3301.05xyz Conservering van buispalen en damplanken

Conservering van buispalen en damplanken - immersie in zoet, zout en brak 
water - verfsysteem

3301.05110 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 2½ 33-1.5 m²
3301.05140 -, verfsysteem met testrapport 33-1.8 m²
3301.05141 -, esthetische PU-eindlaag immersie 33-1.8 m²

Conservering van buispalen en damplanken - immersie in zoet water - 
metallisatie

3301.05310 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 3 33-1.5 m²
3301.05330 -, metallisatie (ZnAl15) 33-1.7 m²
3301.05340 -, systeem met testrapport: metallisatie (ZnAl15) en verfsysteem 33-1.8 m²
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3301.05341 -, verfsysteem AI*8.04 33-1.8 m²
3301.05342 -, esthetische PU-eindlaag immersie 33-1.8 m²

Conservering van buispalen en damplanken - immersie in zoet, zout en brak 
water - aluminisatie

3301.05410 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 3 33-1.5 m²
3301.05430 -, aluminisatie (Al99,5)400 33-1.7 m²

3301.06xyz Conservering van stalen vangrails

Conservering van stalen enkelzijdige vangrails - atmosferische belasting - 
thermische verzinking

3301.06221 -, thermische verzinking 33-1.6 m
3301.06241 -, verfsysteem A*7.13PU 33-1.8 m

Conservering van de beginconstructie bij stalen enkelzijdige vangrails - 
atmosferische belasting - thermische verzinking

3301.06223 -, thermische verzinking 33-1.6 stuk
3301.06243 -, verfsysteem A*7.13PU 33-1.8 stuk

Conservering van het dilatie-element bij stalen enkelzijdige vangrails - 
atmosferische belasting - thermische verzinking

3301.06225 -, thermische verzinking 33-1.6 stuk
3301.06245 -, verfsysteem A*7.13PU 33-1.8 stuk

Conservering van elementen mbt overgangsconstucties bij stalen 
enkelzijdige vangrails - atmosferische belasting - thermische verzinking

3301.06227 -, thermische verzinking 33-1.6 stuk
3301.06247 -, verfsysteem A*7.13PU 33-1.8 stuk

Conservering van stalen beschermingsplanken voor motorrijders - 
atmosferische belasting - thermische verzinking

3301.06229 -, thermische verzinking 33-1.6 m
3301.06249 -, verfsysteem A*7.13PU 33-1.8 m

3301.07xyz Conservering van profiel-en plaatmateriaal

Conservering van profiel-en plaatmateriaal - atmosferische belasting - 
poedercoating op staal

3301.07560 -, gecertificeerd C5-M (hoog) poedercoating systeem op staal: thermisch 
gespoten deklaag, thermische verzinking of elektroforetsiche primer + 
poedercoating

33-1.9 m²

3301.07561 -, gecertificeerd C5-M (hoog) poedercoating systeem op staal: thermisch 
gespoten deklaag, thermische verzinking of elektroforetsiche primer + 
poedercoating met anti-graffiti eigenschappen op staal

33-1.9 m²

Conservering van profiel-en plaatmateriaal - atmosferische belasting - 
poedercoating op aluminium

3301.07562 -, gecertificeerd C5-M (hoog) poedercoating systeem op aluminium 33-1.9 m²
3301.07563 -, gecertificeerd C5-M (hoog) poedercoating systeem op aluminium met anti-

graffiti eigenschappen op staal
33-1.9 m²

3301.07564 -, optie: SEASIDE voorbehandeling van aluminium 33-1.9 m²
3301.07565 -, optie: poedercoating met beter kleur-en glans behoud op aluminium 33-1.9 m²
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Conservering van profiel-en plaatmateriaal - atmosferische belasting - 
anodisatie

3301.07670 -, gecertificeerde anodisatie van aluminium 33-1.10 m²
3301.07671 -, verfsysteem op geanodiseerd alumnium 33-1.10 m²

Conservering van profiel-en plaatmateriaal - atmosferische belasting - 
verfsysteem

3301.07110 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 2½ 33-1.5 m²
3301.07140 -, verfsysteem A*5.PU 33-1.8 m²
3301.07141 -, verfsysteem A*5.EL+ 33-1.8 m²
3301.07142 -, systeem met testrapport 33-1.8 m²
3301.07143 -, systeem met testrapport met EL+ 33-1.8 m²

Conservering van profiel-en plaatmateriaal - atmosferische belasting - 
metallisatie

3301.07310 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 3 33-1.5 m²
3301.07330 -, metallisatie (ZnAl15) 33-1.7 m²
3301.07340 -, verfsysteem A*8.04PU 33-1.8 m²
3301.07341 -, verfsysteem A*8.04EL+ 33-1.8 m²
3301.07342 -, systeem met testrapport: metallisatie (ZnAl15) en verfsysteem 33-1.8 m²
3301.07343 -, systeem met testrapport: metallisatie (ZnAl15) en verfsysteem met EL+ 33-1.8 m²

Conservering van profiel-en plaatmateriaal - atmosferische belasting - 
thermische verzinking

3301.07221 -, thermische verzinking 33-1.6 kg
3301.07241 -, verfsysteem A*7.13PU 33-1.8 m²

Conservering van profiel-en plaatmateriaal - immersie in de bodem - 
thermische verzinking

3301.07222 -, thermische verzinking 33-1.6 kg
3301.07242 -, verfsysteem AI*7.13 33-1.8 m²
3301.07243 -, esthetische PU-eindlaag immersie 33-1.8 m²

Conservering van profiel-en plaatmateriaal - immersie in de bodem - 
verfsysteem

3301.07111 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 2½ 33-1.5 m²
3301.07150 -, verfsysteem AI*6.10 33-1.8 m²
3301.07151 -, verfsysteem met testrapport 33-1.8 m²
3301.07152 -, esthetische PU-eindlaag immersie 33-1.8 m²

Conservering van profiel-en plaatmateriaal - immersie in de bodem - 
metallisatie

3301.07311 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 3 33-1.5 m²
3301.07331 -, metallisatie (ZnAl15) 33-1.7 m²
3301.07350 -, verfsysteem AI*8.04 33-1.8 m²
3301.07351 -, systeem met testrapport: metallisatie (ZnAl15) en verfsysteem 33-1.8 m²
3301.07352 -, esthetische PU-eindlaag immersie 33-1.8 m²

Conservering van profiel-en plaatmateriaal - immersie in de bodem - 
aluminisatie

3301.07410 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 3 33-1.5 m²
3301.07430 -, aluminisatie (Al99,5)400 33-1.7 m²

3301.10xyz Conservering van leuningen

Conservering van leuningen - atmosferische belasting - thermische 
verzinking
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3301.10221 -, thermische verzinking 33-1.6 m
3301.10240 -, verfsysteem A*7.13PU 33-1.8 m
3301.10241 -, verfsysteem A*7.13EL+ 33-1.8 m

Conservering van leuningen - atmosferische belasting - poedercoating op 
staal

3301.10560 -, gecertificeerd C5-M (hoog) poedercoating systeem op staal: thermisch 
gespoten deklaag, thermische verzinking of elektroforetsiche primer + 
poedercoating

33-1.9 m

3301.10561 -, gecertificeerd C5-M (hoog) poedercoating systeem op staal: thermisch 
gespoten deklaag, thermische verzinking of elektroforetsiche primer + 
poedercoating met anti-graffiti eigenschappen op staal

33-1.9 m

Conservering van leuningen - atmosferische belasting - poedercoating op 
aluminium

3301.10564 -, gecertificeerd C5-M (hoog) poedercoating systeem op aluminium 33-1.9 m
3301.10565 -, gecertificeerd C5-M (hoog) poedercoating systeem op aluminium met anti-

graffiti eigenschappen op staal
33-1.9 m

3301.10566 -, optie: SEASIDE voorbehandeling van aluminium 33-1.9 m
3301.10567 -, optie: poedercoating met beter kleur-en glans behoud op aluminium 33-1.9 m

3301.11xyz Conservering van loopvloeren in geplooide en geperforeerde staalplaat

Conservering van loopvloeren in geplooide en geperforeerde staalplaat

3301.11220 -, thermische verzinking 33-1.6 m²
3301.11200 -, bijkomende bekleding volgens opdrachtdocumenten 32-2.4 m²

3301.12xyz Conservering van ankeringen

Conservering op ankeringen
3301.12000 -, zelfde conserveringssysteem als te verankeren stuk 33-1 stuk

3301.13xyz Conservering van mechanische onderdelen

3301.14xyz Conservering van rails, ondersteuningsprofielen en wielen

Conservering van rails voor inspectiegondel - thermische verzinking
3301.14220 -, thermische verzinking 33-1.6 m

Conservering van rails - immersie in zoet, zout en brak water - verfsysteem

3301.14110 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 2½ 33-1.5 m
3301.14140 -, verfsysteem met testrapport 33-1.8 m

Conservering van rails - immersie in zoet water - metallisatie
3301.14310 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 3 33-1.5 m
3301.14330 -, metallisatie (ZnAl15) 33-1.7 m
3301.14340 -, verfsysteem AI*8.04 33-1.8 m
3301.14341 -, systeem met testrapport: metallisatie (ZnAl15) en verfsysteem 33-1.8 m

Conservering van rails - immersie in zoet, zout en brak water - aluminisatie

3301.14410 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 3 33-1.5 m
3301.14430 -, aluminisatie (Al99,5)400 33-1.7 m
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Conservering van wielen - immersie in zoet, zout en brak water - 
verfsysteem

3301.14111 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 2½ 33-1.5 stuk
3301.14141 -, verfsysteem met testrapport 33-1.8 stuk

Conservering van wielen - immersie in zoet water - metallisatie
3301.14311 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 3 33-1.5 stuk
3301.14331 -, metallisatie (ZnAl15) 33-1.7 stuk
3301.14344 -, verfsysteem AI*8.04 33-1.8 stuk
3301.14345 -, systeem met testrapport: metallisatie (ZnAl15) en verfsysteem 33-1.8 stuk

Conservering van wielen -  immersie in zoet, zout en brak water - 
aluminisatie

3301.14411 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 3 33-1.5 stuk
3301.14431 -, aluminisatie (Al99,5)400 33-1.7 stuk

Conservering van geleidewielen - immersie in zoet, zout en brak water - 
verfsysteem

3301.14112 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 2½ 33-1.5 stuk
3301.14142 -, verfsysteem met testrapport 33-1.8 stuk
3301.14143 -, esthetische PU-eindlaag immersie 33-1.8 stuk

Conservering van geleidewielen - immersie in zoet water - metallisatie

3301.14312 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 3 33-1.5 stuk
3301.14332 -, metallisatie (ZnAl15) 33-1.7 stuk
3301.14348 -, systeem met testrapport: metallisatie (ZnAl15) en verfsysteem 33-1.8 stuk
3301.14349 -, verfsysteem AI*8.04 33-1.8 stuk
3301.14350 -, esthetische PU-eindlaag immersie 33-1.8 stuk

Conservering van geleidewielen - immersie in zoet, zout en brak water - 
aluminisatie

3301.14412 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 3 33-1.5 stuk
3301.14432 -, aluminisatie (Al99,5)400 33-1.7 stuk

Conservering van ondersteuningsprofielen voor rails - immersie in zoet, zout 
en brak water - verfsysteem

3301.14113 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 2½ 33-1.5 m
3301.14144 -, verfsysteem met testrapport 33-1.8 m

Conservering van ondersteuningsprofielen voor rails - immersie in zoet 
water - metallisatie

3301.14313 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 3 33-1.5 m
3301.14333 -, metallisatie (ZnAl15) 33-1.7 m
3301.14351 -, verfsysteem AI*8.04 33-1.8 m
3301.14352 -, systeem met testrapport: metallisatie (ZnAl15) en verfsysteem 33-1.8 m

Conservering van ondersteuningsprofielen voor rails - immersie in zoet, zout 
en brak water - aluminisatie

3301.14413 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 3 33-1.5 m
3301.14433 -, aluminisatie (Al99,5)400 33-1.7 m

3301.16xyz Conservering van sluitplaten

Conservering van sluitplaten - atmosferische belasting - metallisatie

3301.16310 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 3 33-1.5 m
3301.16330 -, metallisatie (ZnAl15) 33-1.7 m
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3301.16340 -, verfsysteem AI*8.04 33-1.8 m
3301.16341 -, systeem met testrapport: metallisatie (ZnAl15) en verfsysteem 33-1.8 m

Conservering van sluitplaten - atmosferische belasting - aluminisatie

3301.16410 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 3 33-1.5 m
3301.16430 -, aluminisatie (Al99,5)400 33-1.7 m

3301.18xyz Conservering van inspectievoorzieningen: gondel & verplaatsbare stelling

Conservering van inspectiegondel - atmosferische belasting - metallisatie

3301.18310 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 3 33-1.5 m²
3301.18330 -, metallisatie (ZnAl15) 33-1.7 m²
3301.18340 -, verfsysteem A*8.04PU 33-1.8 m²
3301.18341 -, systeem met testrapport: metallisatie (ZnAl15) en verfsysteem 33-1.8 m²

Conservering van inspectiegondel - atmosferische belasting - thermische 
verzinking

3301.18221 -, thermische verzinking 33-1.6 kg
3301.18241 -, verfsysteem A*7.13PU 33-1.8 m²

Conservering van staalstructuur verplaatsbare stelling - atmosferische 
belasting - thermische verzinking

3301.18222 -, thermische verzinking 33-1.6 kg
3301.18242 -, verfsysteem A*7.13PU 33-1.8 m²

Conservering van staalstructuur van inspectieplatform - atmosferische 
belasting - thermische verzinking

3301.18223 -, thermische verzinking 33-1.6 m

Conservering van staalstructuur van toegangstrap - atmosferische belasting - 
thermische verzinking

3301.18224 -, thermische verzinking 33-1.6 stuk

3301.19xyz Conservering van waterslikkers

Conservering van stalen of gietijzeren waterslikkers - immersie in zout en 
brak water - verfsysteem

3301.19110 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 2½ 33-1.5 stuk
3301.19140 -, verfsysteem OI*6.10 33-1.8 stuk
3301.19141 -, verfsysteem met testrapport 33-1.8 stuk

Conservering van stalen of gietijzeren waterslikkers - immersie in zout en 
brak water - metallisatie

3301.19310 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 3 33-1.5 stuk
3301.19330 -, metallisatie (ZnAl15) 33-1.7 stuk
3301.19340 -, verfsysteem AI*8.04 33-1.8 stuk
3301.19341 -, systeem met testrapport: metallisatie (ZnAl15) en verfsysteem 33-1.8 stuk

3301.20xyz Conservering van trekstaven en kabels

Conservering van trekstaven - atmosferische belasting - thermische 
verzinking

3301.20221 -, thermische verzinking 33-1.6 kg
3301.20241 -, verfsysteem A*7.13PU 33-1.8 m²

3301.21xyz Conservering van bolders en meerogen
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Conservering van de staalconstructie van bolders - atmosferische belasting - 
metallisatie

3301.21310 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 3 33-1.5 stuk
3301.21330 -, metallisatie (ZnAl15) 33-1.7 stuk
3301.21340 -, verfsysteem A*8.04PU 33-1.8 stuk
3301.21341 -, systeem met testrapport: metallisatie (ZnAl15) en verfsysteem 33-1.8 stuk

Conservering van de staalconstructie van bolders - atmosferische belasting - 
aluminisatie

3301.21410 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 3 33-1.5 stuk
3301.21430 -, aluminisatie (Al99,5)400 33-1.7 stuk

3301.22xyz Conservering van haalkommen en haalpennen

Conservering van haalkommen met haalpen - immersie in zoet, zout en brak 
water - verfsysteem

3301.22110 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 2½ 33-1.5 stuk
3301.22140 -, verfsysteem met testrapport 33-1.8 stuk
3301.22141 -, esthetische PU-eindlaag immersie 33-1.8 stuk

Conservering van haalkommen met haalpen - immersie in zoet water - 
metallisatie

3301.22310 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 3 33-1.5 stuk
3301.22330 -, metallisatie (ZnAl15) 33-1.7 stuk
3301.22340 -, verfsysteem AI*8.04 33-1.8 stuk
3301.22341 -, systeem met testrapport: metallisatie (ZnAl15) en verfsysteem 33-1.8 stuk
3301.22342 -, esthetische PU-eindlaag immersie 33-1.8 stuk

Conservering van haalkommen met haalpen - immersie in zoet, zout en brak 
water - aluminisatie

3301.22410 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 3 33-1.5 stuk
3301.22430 -, aluminisatie (Al99,5)400 33-1.7 stuk

Conservering van haalpennen - immersie in zoet, zout en brak water - 
verfsysteem

3301.22111 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 2½ 33-1.5 stuk
3301.22145 -, verfsysteem met testrapport 33-1.8 stuk
3301.22146 -, esthetische PU-eindlaag immersie 33-1.8 stuk

Conservering van haalpennen - immersie in zoet water - metallisatie

3301.22311 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 3 33-1.5 stuk
3301.22331 -, metallisatie (ZnAl15) 33-1.7 stuk
3301.22345 -, verfsysteem AI*8.04 33-1.8 stuk
3301.22346 -, systeem met testrapport: metallisatie (ZnAl15) en verfsysteem 33-1.8 stuk
3301.22347 -, esthetische PU-eindlaag immersie 33-1.8 stuk

Conservering van haalpennen - immersie in zoet, zout en brak water - 
aluminisatie

3301.22411 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 3 33-1.5 stuk
3301.22431 -, aluminisatie (Al99,5)400 33-1.7 stuk

3301.23xyz Conservering van staalgedeelte van fenders

Conservering van fenders - immersie in zoet, zout en brak water - 
verfsysteem

3301.23110 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 2½ 33-1.5 stuk
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3301.23140 -, verfsysteem met testrapport 33-1.8 stuk
3301.23141 -, esthetische PU-eindlaag immersie 33-1.8 stuk

Conservering van fenders - immersie in zoet, zout en brak water - 
aluminisatie

3301.23410 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 3 33-1.5 stuk
3301.23430 -, aluminisatie (Al99,5)400 33-1.7 stuk

Conservering van fenders - immersie in zoet water - metallisatie
3301.23310 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 3 33-1.5 stuk
3301.23330 -, metallisatie (ZnAl15) 33-1.7 stuk
3301.23340 -, systeem met testrapport: metallisatie (ZnAl15) en verfsysteem 33-1.8 stuk
3301.23341 -, verfsysteem AI*8.04 33-1.8 stuk
3301.23342 -, esthetische PU-eindlaag immersie 33-1.8 stuk

3301.24xyz Conservering van staalgedeelte wrijf- en bergbalken

Conservering van staalgedeelte wrijfhoutconstructies - atmosferische 
belasting - thermische verzinking

3301.24221 -, thermische verzinking 33-1.6 kg
3301.24241 -, verfsysteem AI*7.13 33-1.8 m² 
3301.24242 -, esthetische PU-eindlaag immersie 33-1.8 m² 

Conservering van staalgedeelte wrijfhoutconstructies - immersie in zoet, 
zout en brak water - verfsysteem

3301.24110 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 2½ 33-1.5 m² 
3301.24140 -, verfsysteem met testrapport 33-1.8 m² 
3301.24141 -, esthetische PU-eindlaag immersie 33-1.8 m² 

Conservering van staalgedeelte wrijfhoutconstructies - immersie in zoet, 
zout en brak water - aluminisatie

3301.24410 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 3 33-1.5 m² 
3301.24430 -, aluminisatie (Al99,5)400 33-1.7 m² 

3301.25xyz Conservering van beschermingsprofielen

Conservering van dekzerkprofielen - atmosferische belasting - thermische 
verzinking

3301.25220 -, thermische verzinking 33-1.6 m
3301.25240 -, verfsysteem AI*7.13 33-1.8 m

Conservering van dekzerkprofielen - immersie in zoet, zout en brak water - 
thermische verzinking

3301.25221 -, thermische verzinking 33-1.6 m
3301.25241 -, verfsysteem AI*7.13 33-1.8 m
3301.25242 -, esthetische PU-eindlaag immersie 33-1.8 m

Conservering van dekzerkprofielen - immersie in zoet, zout en brak water - 
verfsysteem

3301.25110 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 2½ 33-1.5 m
3301.25140 -, verfsysteem met testrapport 33-1.8 m
3301.25141 -, esthetische PU-eindlaag immersie 33-1.8 m

Conservering van dekzerkprofielen - immersie in zoet, zout en brak water - 
aluminisatie

3301.25410 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 3 33-1.5 m
3301.25430 -, aluminisatie (Al99,5)400 33-1.7 m
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Conservering van randprofielen - atmosferische belasting - thermische 
verzinking

3301.25222 -, thermische verzinking 33-1.6 m
3301.25243 -, verfsysteem AI*7.13 33-1.8 m

Conservering van randprofielen - immersie in zoet, zout en brak water - 
thermische verzinking

3301.25223 -, thermische verzinking 33-1.6 m
3301.25244 -, verfsysteem AI*7.13 33-1.8 m
3301.25245 -, esthetische PU-eindlaag immersie 33-1.8 m

Conservering van randprofielen - immersie in zoet, zout en brak water - 
verfsysteem

3301.25111 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 2½ 33-1.5 m
3301.25145 -, verfsysteem met testrapport 33-1.8 m
3301.25146 -, esthetische PU-eindlaag immersie 33-1.8 m

Conservering van randprofielen - immersie in zoet, zout en brak water - 
aluminisatie

3301.25411 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 3 33-1.5 m
3301.25431 -, aluminisatie (Al99,5)400 33-1.7 m

3301.26xyz Conservering van ladders

Conservering van ladders - atmosferische belasting - thermische verzinking

3301.26221 -, thermische verzinking 33-1.6 m
3301.26241 -, verfsysteem A*7.13PU 33-1.8 m

Conservering van ladders - immersie in zoet, zout en brak water - 
thermische verzinking

3301.26222 -, thermische verzinking 33-1.6 m
3301.26242 -, verfsysteem AI*7.13 33-1.8 m
3301.26243 -, esthetische PU-eindlaag immersie 33-1.8 m

Conservering van ladders - immersie in zoet, zout en brak water - 
verfsysteem

3301.26110 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 2½ 33-1.5 m
3301.26140 -, verfsysteem met testrapport 33-1.8 m
3301.26141 -, esthetische PU-eindlaag immersie 33-1.8 m

3301.27xyz Conservering van geleidingsvoorzieningen

Conservering van stalen geleidingsvoorzieningen - immersie in zoet, zout en 
brak water - verfsysteem

3301.27110 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 2½ 33-1.5 m
3301.27140 -, verfsysteem met testrapport 33-1.8 m
3301.27141 -, esthetische PU-eindlaag immersie 33-1.8 m

Conservering van stalen geleidingsvoorzieningen - immersie in zoet water - 
thermische verzinking

3301.27220 -, thermische verzinking 33-1.6 m
3301.27240 -, verfsysteem AI*7.13 33-1.8 m
3301.27241 -, esthetische PU-eindlaag immersie 33-1.8 m

Conservering van stalen geleidingsvoorzieningen - immersie in zoet water - 
metallisatie

3301.27310 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 3 33-1.5 m
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3301.27330 -, metallisatie (ZnAl15) 33-1.7 m
3301.27340 -, systeem met testrapport: metallisatie (ZnAl15) en verfsysteem 33-1.8 m
3301.27341 -, verfsysteem AI*8.04 33-1.8 m
3301.27342 -, esthetische PU-eindlaag immersie 33-1.8 m

Conservering van stalen geleidingsvoorzieningen - immersie in zoet, zout en 
brak water - aluminisatie

3301.27410 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 3 33-1.5 m
3301.27430 -, aluminisatie (Al99,5)400 33-1.7 m

3301.28xyz Conservering van afdekplaatjes voor grondankers

Conservering van afdekplaatjes voor grondankers - atmosferische belasting - 
thermische verzinking

3301.28221 -, thermische verzinking 33-1.6 m²
3301.28241 -, verfsysteem A*7.13PU 33-1.8 m²

3301.38xyz Kathodische bescherming

Kathodische bescherming
3301.38701 -, door een opofferende anode van een minder edel metaal - zink anodes 33-1.11 kg

3301.38702 -, door een opofferende anode van een minder edel metaal - aluminium 
anodes

33-1.11 kg

3301.38703 -, door opgelegde stroom 33-1.11 GP
3301.38704 -, via hybride systeem: opofferende anode van een minder edel metaal 33-1.11 GP

3301.39xyz Referentievlakken en -platen & anti-graffiti

3301.39001 Referentievlakken 33-1.3.7 stuk
3301.39002 Referentieplaten: aanbrengen conservering en controles 33-1.3.7 stuk
3301.39003 Anti-graffiti 33-1.8 m²

3301.40xyz Beschermingsconstructies

Beschermingsconstructie voor beheersing klimatologische omstandigheden

3301.40001 -, voor aanbrengen van een bijkomende esthetische eindlaag 33-1.4 GP
3301.40002 -, voor onderhoud of renovatie 33-1.4 GP
3301.40003 -, voor aanbrengen van een anti-graffitilaag 33-1.4 GP

3301.50xyz Conservering voor onderhoud

Conservering op staalstructuur voor onderhoud - atmosferische belasting

3301.50110 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 2½ 33-1.5 m²
3301.50111 ,- oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad P Sa 2½ 33-1.5 m²
3301.50112 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad WAB-1 of WAB-2 met vapor 

blasting
33-1.5 m²

3301.50113 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 2½ met inductiereinigen, 
gevolgd door nastralen

33-1.5 m²

3301.50140 -, verfsysteem O*5.02 33-1.8 m²
3301.50141 -, verfsysteem O*5.02PU 33-1.8 m²
3301.50142 -, verfsysteem O*6.04PU 33-1.8 m²
3301.50143 -, verfsysteem met testrapport 33-1.8 m²

december 2021 Catalogus van de genormaliseerde posten - versie 2.0a 103



Codenummer Omschrijving der werken Volgens Eenheid

Conservering op staalstructuur voor onderhoud - immersie in zoet water en 
de bodem

3301.50114 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 2½ 33-1.5 m²
3301.50115 ,- oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad P Sa 2½ 33-1.5 m²
3301.50116 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad WAB-1 of WAB-2 met vapor 

blasting
33-1.5 m²

3301.50117 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 2½ met inductiereinigen, 
gevolgd door nastralen

33-1.5 m²

3301.50147 -, verfsysteem OI*6.10 33-1.8 m²
3301.50148 -, verfsysteem met testrapport 33-1.8 m²
3301.50149 -, esthetische PU-eindlaag immersie 33-1.8 m²

Conservering op staalstructuur voor onderhoud - immersie in zout en brak 
water

3301.50118 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 2½ 33-1.5 m²
3301.50119 ,- oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad P Sa 2½ 33-1.5 m²
3301.50120 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad WAB-1 of WAB-2 met vapor 

blasting
33-1.5 m²

3301.50121 -, oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 2½ met inductiereinigen, 
gevolgd door nastralen

33-1.5 m²

3301.50153 -, verfsysteem met testrapport 33-1.8 m²
3301.50154 -, esthetische PU-eindlaag immersie 33-1.8 m²

3301.50000 Elastische kit bij onderhoudstoepassingen 33-1.3 m

3301.50001 Reinigen van het volledige oppervlak (d.w.z. zuiver maken van de 
ondergrond)

33-1.5.2 m²

3302.uvxyz Conservering van beton volgens 33-2

u = 1: bescherming van zichtbaar beton
2: bescherming van beton in contact met grond

v = 0: niet gekleurd
1: gekleurd, kleur volgens opdrachtdocumenten

xyz = volgnummer

Aanbrengen beschermende coating op betonondergrond 33-2.1
3302.10200 -, bekledingscategorie B2 - niet gekleurd m²
3302.10310 -, bekledingscategorie B3.1 - niet gekleurd m²
3302.10320 -, bekledingscategorie B3.2 - niet gekleurd m²
3302.11200 -, bekledingscategorie B2 - gekleurd m²
3302.11310 -, bekledingscategorie B3.1 - gekleurd m²
3302.11320 -, bekledingscategorie B3.2 - gekleurd m²

3302.20000 Bescherming van beton in contact met de grond 33-2.2 m²

3303.uvxyz Conservering van hout volgens 33-3

u = 1: voorbereiden van de ondergrond
2: verfwerken van hout

v = 1: nieuwe constructies
2: bestaande constructies

x = 1: constructies niet in direct contact met water
2: constructies in contact met water

yz = volgnummer

Voorbereiden van de ondergrond 33-3.2
3303.11001 -, nieuwe constructie GP
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3303.11002 -, nieuwe constructie m²
3303.12001 -, bestaande constructie GP
3303.12002 -, bestaande constructie m²

Verfwerken van hout - nieuwe constructie 33-3.3
3303.21101 -, niet in direct contact met water GP
3303.21102 -, niet in direct contact met water m²
3303.21201 -, in contact met water GP
3303.21202 -, in contact met water m²

Verfwerken van hout - bestaande constructie 33-3.4
3303.22101 -, niet in direct contact met water GP
3303.22102 -, niet in direct contact met water m²
3303.22201 -, in contact met water GP
3303.22202 -, in contact met water m²
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3400.00000 HERSTELLINGSWERKEN

34ab.uvxyz Codering
34 = Hoofdstuk 34
ab = paragraaf

01: Herstellen van betonconstructies

02: Herstellen van oevers met niet-verzakte betonnen taludplaten door 
opvullen van uitspeolingsholten met behulp van boor- en injectietechnieken
03: Herstellen van oevers met verzakte betonnen taludplaten met volledig 
uitgerust ponton met speciale caisson
04: Injecteren van holten in massieven of achter bekledingen

3401.uvxyz Herstellen van betonconstructies volgens 34-1

u = 1: herstellen van betonconstructies met PCC/CC - herstelmortels
v = 1: markeren en afbakenen (veelhoeken) van te herstellen zones

2: uitkappen beton en vrijmaken wapening in functie carbonatatiediepte
3: eventueel vervangen wapening en aanbrengen van wapeningsbeschermer
4: herstellen met een PCC/CC-mortel
5: totale herstelling inclusief alle handelingen

xyz = volgnummer

Markeren van te herstellen zones 34-1.1
3401.11001 -, sonderen en afbakenen (veelhoeken) van te herstellen zones GP
3401.11011 -, zaagsneden tot diepte van 3Dmax of minimaal 5 mm m

Uitkappen beton en vrijmaken wapening in functie van de 
carbonatatiediepte

34-1.1

3401.12001 -, uitkappen beton en vrijmaken wapening in functie van de 
carbonatatiediepte

m²

3401.12011 -, voorbereiding ondergrond en reinigen van het betonoppervlak m²
3401.12021 -, vrijmaken en stralen van wapening, eventueel verwijderen beschadigde 

wapening 
m

Vervangen wapening en aanbrengen van wapeningsbeschermer 34-1.1
3401.13011 -, nieuwe wapening kg
3401.13021 -, aanbrengen wapeningsbeschermer m

Herstellen met PCC/CC-mortel 34-1.1
3401.14011 -, aanmaak en aanbrengen van de PCC/CC-mortel klasse R4, inclusief 

nabehandeling
m³

3401.14012 -, aanmaak en aanbrengen van de PCC/CC-mortel klasse R4, inclusief 
nabehandeling

dm³

3401.14013 -, aanmaak en aanbrengen van een overlaging met  PCC/CC-mortel klasse 
R3, inclusief nabehandeling

m²

3401.14021 -, aanmaak en aanbrengen van de PCC/CC-mortel, egaliseermortel, klasse 
R2, inclusief nabehandeling

m³

3401.14022 -, aanmaak en aanbrengen van de PCC/CC-mortel, egaliseermortel, klasse 
R2, inclusief nabehandeling

dm³

3401.14031 -, aanmaak en aanbrengen van  PCC/CC-mortel klasse R4 voor de correctie 
van de vlakheid van brugdekken, inclusief nabehandeling

dm³

3401.14032 -, aanmaak en aanbrengen van PCC/CC-mortel klasse R3 voor de correctie 
van de  textuur van brugdekken, inclusief nabehandeling

dm³

Betonherstellingen inclusief alle handelingen noodzakelijk voor de BENOR-
procescertificatie van de betonherstellingen met PCC/CC-mortel 

34-1.1

december 2021 Catalogus van de genormaliseerde posten - versie 2.0a 106



Codenummer Omschrijving der werken Volgens Eenheid

3401.15011 -, met PCC/CC-mortel klasse R4 m²
3401.15012 -, met PCC/CC-mortel klasse R4 dm²
3401.15013 -, met PCC/CC-mortel klasse R4 m³
3401.15014 -, met PCC/CC-mortel klasse R4 dm³

u = 2: herstellen van betonconstructies met speciaal vloeibeton
vxyz = volgnummer

3401.20000 Herstellen van betonconstructies met speciaal vloeibeton 34-1.2 m³

3402.uvxyz

uv = 01: boor- en injectie-installatie gemonteerd op een stabiel spudpalenponton
02: uitvoeren van injecties
03: aan te brengen materialen
04: controleboringen

xyz = volgnummer

Volledig uitgeruste boor- en injectie-installatie gemonteerd op een stabiel 
spudpalenponton

34-2

3402.01001 -, het ter beschikking stellen wd
3402.01002 -, aan- en afvoer, montage en demontage GP

Boringen type z1 34-2
3402.02001 -, met diameter en diepte volgens opdrachtdocumenten stuk

Materialen aan te brengen 34-2
3402.03001 -, voegvullingsmateriaal voor tijdelijk afdichten van voegen kg
3402.03002 -, injectiemateriaal voor holten type I kg
3402.03003 -, injectiemateriaal voor holten type II kg
3402.03004 -, afdichtingsmateriaal voor boorgaten kg

Controleboringen type z1 34-2
3402.04001 -, met diameter en diepte volgens opdrachtdocumenten stuk

3403.uvxyz

uv = 01: volledig uitgerust ponton met een speciale caissonactiviteit
02: uitbreken van de te herstellen betonnen taludplaten
03: materialen aan te brengen
05: gewapend beton

xyz = volgnummer

Volledig uitgerust ponton met een speciale caisson voor het droogzetten 
van het te herstellen talud

34-3

3403.01001 -, het ter beschikking stellen wd
3403.01002 -, aan- en afvoer, montage en demontage GP

Uitbreken van de te herstellen betonnen taludplaten 34-3
3403.02001  -, plaatselijke uitvoering m³
3403.02002  -, dikte volgens opdrachtdocumenten m²

3403.03001 Aanvulmateriaal, gebroken puin of nieuw aanvulmateriaal 34-3 m³

Funderingsmateriaal 34-3

Herstellen van oevers met niet-verzakte betonnen taludplaten door opvullen van 
uitspoelingsholten met behulp van boor- en injectietechnieken volgens 34-2

Herstellen van oevers met verzakte betonnen taludplaten met volledig uitgerust ponton met 
speciale caisson volgens 34-3
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3403.03011  -, plaatselijke uitvoering m³
3403.03012  -, dikte volgens opdrachtdocumenten m²

3403.05001 Wapening volgens opdrachtdocumenten 34-3 kg
3403.05011 Stortklaar beton volgens opdrachtdocumenten 34-3 m³

3404.uvxyz Injecteren van holten in massieven of achter bekledingen volgens 34-4

uv = 01: volledig uitgeruste boor- en injectie-installatie gemonteerd
02: volledig uitgeruste injectie-installatie
03: controleboringen - boren
04: materialen aan te brengen
05: controleboringen - afdichten

xyz = volgnummer

3404.01001 Aan- en afvoer, montage en demontage van een volledig uitgeruste boor- en 
injectie-installatie gemonteerd op een stabiel spudpalenponton

34-4 GP

3404.02001 Aanvoer, afvoer of verplaatsingen van een volledig uitgeruste injectie-
installatie

34-4 GP

Controleboringen (types z1) - Het boren volgens goedgekeurd boorplan met 
diameter en diepte volgens opdrachtdocumenten

34-4

3404.03010 -, in harde massieven stuk
3404.03020 -, in losse massieven stuk
3404.03030 -, doorheen bekledingen stuk

Aan te brengen materialen 34-4
3404.04001 -, bij cementspecie: het geïnjecteerd cement kg
3404.04002 -, bij fijne cementspecie: het geïnjecteerd cement/bindmiddel kg
3404.04003 -, bij zandcementspecie: het geïnjecteerd cement/bindmiddel kg

Controleboringen (types z1) met inbegrip van het afdichten met diameter en 
diepte volgens opdrachtdocumenten

34-4

3404.05010 -, in harde massieven stuk
3404.05020 -, in losse massieven stuk
3404.05030 -, doorheen bekledingen stuk

3405.uvxyz Injecteren van scheuren in beton volgens 34-5

uv = 01: ter verhindering van de penetratie van vreemde stoffen
02: ten behoeve van structuureel herstel in een constructiedeel
03: ten behoeve van waterdichting in een constructiedeel

xyz = volgnummer

Injecteren van scheuren in een constructiedeel ter verhindering van de 
penetratie van vreemde stoffen

34-5

3405.01001 -, met een dikte d, d ≤ 300 mm m
3405.01002 -, met een dikte d, 300mm < d ≤ 600mm m
3405.01003 -, met een dikte d, 600mm < d ≤ 1m m
3405.01004 -, met een dikte d, d > 1m m

Injecteren van scheuren t.b.v. structureel herstel in een constructiedeel 34-5
3405.02001 -, met een dikte d, d ≤ 300 mm m
3405.02002 -, met een dikte d, 300mm < d ≤ 600mm m
3405.02003 -, met een dikte d, 600mm < d ≤ 1m m
3405.02004 -, met een dikte d, d > 1m m
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Injecteren van scheuren t.b.v. waterdichting in een constructiedeel 34-5
3405.03001 -, met een dikte d, d ≤ 300 mm m
3405.03002 -, met een dikte d, 300mm < d ≤ 600mm m
3405.03003 -, met een dikte d, 600mm < d ≤ 1m m
3405.03004 -, met een dikte d, d > 1m m

3406.uvxyz Opvijzelen en neerlaten van het brugdek volgens 34-6

uvxyz = volgnummer

3406.00001 Tijdelijke ondersteuningsconstructie van de brug 34-6 GP
3406.00002 Tijdelijke opleggingen van de brug 34-6 GP
3406.00003 Opvijzelen en neerlaten van de brug 34-6 GP
3406.00004 Dwarse en langse geleiding van de brug tijdens het vijzelen 34-6 GP
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3500.00000 INDIENSTSTELLINGSPROEVEN EN INPASSINGSONDERZOEK

35ab.uvxyz Codering
35 = Hoofdstuk 35
ab = paragraaf

01: Indienststellingsproeven
02: Inpassingsonderzoek

3501.uvxyz Indienststellingsproeven volgens 35-1

uv = 01: A-inspecties van kunstwerken
02: belastingsproef op een brug
03: basiswaterpassing van kunstwerken
04: proeven bij oplevering van beweegbare waterkerende constructies
05: proeven bij oplevering van tijdelijke waterkerende constructies
06: meetcampagne voor trillingsonderzoek op voetgangersbruggen

xyz = volgnummer

3501.01101 A-inspectie van het kunstwerk: aanwezig zijn + verlenen van ondersteuning 35-1.1 GP

3501.02101 Belastingsproef op een brug: uitvoering 35-1.2 GP

Het ter beschikking stellen van typevoertuigen voor de belastingsproef op 
een brug

35-1.2

3501.02125 -, typevoertuigen van 25 ton stuk
3501.02143 -, typevoertuigen van 43 ton stuk

3501.02121 Het ter beschikking stellen van voorzieningen voor de belastingsproef van 
voetpaden en fietspaden die niet in de rijweg gelegen zijn

35-1.2 GP

3501.03101 Basiswaterpassing van het kunstwerk: aanwezig zijn + verlenen van 
ondersteuning

35-1.3 GP

Proeven bij oplevering van beweegbare waterkerende constructies 35-1.4
3501.04001 -, sluisdeuren GP
3501.04002 -, stuwen GP
3501.04003 -, kleppen en schuiven GP

Proeven bij oplevering van tijdelijke waterkerende constructies 35-1.5
3501.05001 -, schotbalken GP
3501.05002 -, noodschotten GP
3501.05003 -, schipdeuren GP

Meetcampagne voor het bepalen van trillingsgedrag van de 
voetgangersbrug

35-1.6

3501.06001 -, deel 1 GP
3501.06002 -, deel 2 GP

3502.uvxyz Inpassingsonderzoek volgens 35-2

3502.00001 Inpassingsonderzoek van beweegbare waterkerende constructies 35-2 GP
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3600.00000 DOCUMENTERING VAN DE UITVOERING/AS-BUILTDOSSIER/POST-
INTERVENTIEDOSSIER

36ab.uvxyz Codering
36 = Hoofdstuk 36
ab = paragraaf

02: As-builtdossier
03: Post-interventiedossier

3602.uvxyz As-builtdossier

3602.00001 Leveren van het as-builtdossier 36-2 GP

3603.uvxyz Post-interventiedossier

3603.00001 Leveren van het post-interventiedossier 36-3 GP
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