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1 ALGEMENE BEPALINGEN 
Indien het vooronderzoek al (deels) gebeurd is, omvat dit hoofdstuk alle nodige informatie m.b.t. dit 
vooronderzoek (dossiernummers,… ter beschikking bij de afdeling,…). In dit geval zijn alle kosten, die 
verder nog voortspruiten uit het gekende vooronderzoek begrepen in het hoofdstuk 
“grondonderzoek”.  
De opdrachtdocumenten laten de mogelijkheid vrij één of meerdere artikelen op te stellen in het 
kader van het vooronderzoek indien dit nog niet gebeurd is. 

De uitvoeringslocaties van de onderzoekspunten worden aangegeven op de opdrachtdocumenten 
en/of aangeduid door de aanbestedende overheid. De opdrachtnemer wordt geacht de toestand ter 
plaatse van de beproevingssite te kennen en dient zich van de technische haalbaarheid m.b.t. 
uitvoering en toegankelijkheid van de uitvoeringslocaties te vergewissen.  

Voor het opstellen van een geotechnisch onderzoeksprogramma (inclusief voorafgaande deskstudie) 
worden de richtlijnen gevolgd die beschreven staan in het document ‘Standaardprocedures voor 
geotechnische onderzoek: Algemene bepalingen - versie 14 juli 2016’ opgesteld door de Belgische 
Groepering voor Grondmechanica en Geotechniek (BGGG). 
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2 MONSTERNAME EN PROEVEN IN SITU 
De opdrachtdocumenten kunnen onderstaande opgelijste monsternames en proeven voorschrijven 
voor: 

- controles op uitgevoerde grondwerken; 

- het bekomen van al dan niet aanvullende gegevens met betrekking tot het terrein of de 
ondergrond; 

- de bouw van constructies. 

Een volledig grondonderzoek voor ‘monsternames en proeven in situ kan volgende proeven en 
bijhorende werken bevatten: 

- werken die bij grondonderzoek horen: 

- uitzetten van onderzoekspunten volgens SB 260-4-1.1.5.1.A; 
- lokaliseren van ondergrondse nutsleidingen; 
- het maken van voorputten (enkel voor proeven te land); 
- inmeten van de onderzoekspunten volgens SB 260-4-1.1.5.1.B; 
- voorzien van signalisatie; 
- afdichten van geotechnische onderzoekspunten; 

- uitvoeren van sonderingen CPT (Cone Penetration Test); 

- uitvoeren van terreinvinproeven; 

- uitvoeren van pressiometerproeven; 

- uitvoeren van boringen; 

- uitvoeren van trilboringen; 

- ontname van monsters op een methode waarvoor geen boring nodig is; 

- plaatsen van en meting in peilbuizen; 

- plaatsen van en opmeting van waterspanningsmeters; 

- plaatsen van en opmeting van gronddrukmeters; 

- plaatsen van en opmeting van inclinometers; 

- plaatsen van en opmeting van extensometers; 

- plaatsen van zettingsmetingsapparatuur en uitvoeren van zettingsmetingen; 

- uitvoeren van topografische metingen volgens SB 260-4-1.1.5.1; 

- stockeren van monsters op werf en transport; 

- uitvoeren van pompproeven; 

- uitvoeren en interpretatie van niet-destructief geofysisch onderzoek. 

De opdrachtdocumenten bepalen welke proeven en monsternames uitgevoerd worden. 

De opdrachtdocumenten bepalen het monsternameraster en/of het raster van onderzoekspunten en 
zonodig het aantal monsternames en de verdeling in de diepte van de te nemen monsters. 

De locaties van de te nemen monsters zijn aangeduid op de opdrachtdocumenten. De coördinaten 
van de monsternamelocaties worden steeds bij de ontname bepaald. 
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Voor monsternames en proeven in situ te water wordt het werkplatform om proeven te kunnen 
uitvoeren betaald in desbetreffende posten van SB 260-22-3. 

De opdrachtsdocumenten kunnen aangeven of er op de betreffende site indicaties zijn naar 
mogelijke vervuiling van de ondergrond. Bij indicaties naar een mogelijke vervuiling, geeft de 
opdrachtnemer deze info door aan de uitvoerders van het terreinonderzoek en/of labo’s die de 
proeven uitvoeren. Wanneer tijdens het uitvoeren van terreinproeven, monitoring, laboproeven,… er 
indicaties van vervuiling (bijv vreemde geur) voorkomen, wordt dit steeds door de opdrachtnemer 
teruggekoppeld aan de aanbestedende overheid.   

2.1 Werken die bij grondonderzoek horen  

2.1.1 Beschrijving 

Deze paragraaf beschrijft alle werken die hetzij voorafgaand, hetzij na de uitvoering van de proeven 
worden uitgevoerd: 

- maken van voorputten bij onderzoek te land en lokaliseren van ondergrondse nutsleidingen; 

- uitzetten en opmeten van de onderzoekslocaties volgens SB 260-4-1.1.5.1; 

- voorzien van signalisatie volgens SB 250-10-3; 

- afdichten van de onderzoeksopeningen: 
in principe moeten alle onderzoeksopeningen t.b.v. het grondonderzoek worden afgedicht tenzij 
anders bepaald in de opdrachtdocumenten. Het afdichten van een onderzoeksopening gebeurt 
onmiddellijk na het uitvoeren van de proef. De uitvoeringstechniek garandeert een volledige 
vulling van de onderzoeksopening. Uit de rapportering van het terreinonderzoek kunnen de 
aantallen en de lengtes van de onderzoeksopeningen worden afgeleid. 

Mogelijks omschrijven de opdrachtdocumenten aanvullende en/of belangrijke bijkomende richtlijnen 
omtrent werforganisatie, lokaliseren van ondergrondse nutsleidingen, maken van voorputten en 
voorzien van signalisatie. 
In elk geval blijft de wetgeving hieromtrent steeds van toepassing. 

2.1.1.1 Materialen  

De materialen die horen bij voorafgaandelijk onderzoek zijn: 

- injectiespecie: de opdrachtnemer toont aan d.m.v. proefrapporten van terzake erkende 
laboratoria dat, in het geval van het gebruik van een injectiespecie, de specie na het uitharden 
een voldoende lage hydraulische doorlatendheid (< 1.10-9 m/s) heeft; 

- houten piketten in onuitwisbare fluo kleur gekenmerkt; 

- PVC-wachtbuis diam 300 mm bij boringen en diam 110 mm bij sonderingen; 

- zand volgens SB 250-3-5; 

- signalisatie categorie 2, 3 en 4. 

2.1.1.2 Wijze van uitvoering  

2.1.1.2.A MAKEN VAN VOORPUTTEN 

Vóór het maken van de voorputten worden alle wettelijk vereiste gegevens betreffende de 
ondergrondse nutsleidingen en rioleringen ter plaatse van de vooropgestelde onderzoekspunten 
opgevraagd. Op basis van de leidingsplannen worden de nutsleidingen gelokaliseerd en zonodig 
blootgelegd.  
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Figuur 22-2-1: Voorstelling voorput 

Waar wettelijk vereist of waar specifiek aangegeven in de opdrachtdocumenten worden voorputten 
gemaakt. De voorputten worden met mankracht gemaakt tot een diepte van minimum 1,50 m t.o.v. 
het maaiveld t.p.v. de onderzoekslocaties. In de put wordt een PVC wachtbuis geplaatst met een 
diameter van 300 mm voor boringen en een diameter 110 mm voor sonderingen. Vervolgens wordt 
de put rond de geplaatste wachtbuis opgevuld met zand volgens SB 260-22-2.1.1.1. De wachtbuis 
wordt verticaal geplaatst en zowel bovenaan als onderaan voorzien van een afneembaar, 
doorboorbaar deksel vervaardigd in een flexibele PVC (zie figuur 22-2-1). 

2.1.1.2.B UITZETTEN EN INMETEN VAN ONDERZOEKSPUNTEN 

Het uitzetten en inmeten van de onderzoekspunten gebeurt conform de bepalingen van  
SB 260-4-1.1.10.1. 

Voor het uitzetten van een onderzoekspunt geldt dat de maximale absolute afwijking bij het 
uitzetten van de X en Y-coördinaten van de uitvoeringslocatie 20 cm bedraagt. 

Voor het inmeten van een onderzoekspunt geldt dat de maximale absolute afwijking bij het inmeten 
van de X, Y en Z-coördinaten van de uitvoeringslocatie 5 cm bedraagt. De Z-coördinaat betreft steeds 
het maaiveldpeil ter plaatse van het onderzoekspunt en wordt gemeten in m TAW, de X- en Y-
coördinaat in Lambert ’72.Wegens aanwezigheid van gebouwen, begroeiing, enz. is het mogelijk dat 
niet steeds een GPS-toestel kan ingezet worden om de gewenste nauwkeurigheid te halen. . In dit 
geval wordt overgeschakeld naar een totaalstation.  

Bij opmeting met GPS wordt steeds de nauwkeurigheid meegegeven van de meting. 

De opdrachtnemer voert de proeven zo dicht mogelijk bij de uitgezette onderzoekspunten. Na 
uitvoering plaatst de opdrachtnemer een nieuwe - van kleur verschillende - houten piket ter hoogte 
van de werkelijke uitvoeringsplaats van de proeven met vermelding van het onderzoekspuntnummer 
en het label. Tenzij anders bepaald in de opdrachtdocumenten worden boringen steeds uitgevoerd 
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op minstens 2 m van de bijhorende sondering, of 5 m van het boorgat van eerder gemaakte 
boringen. 

2.1.1.2.C VOORZIEN VAN SIGNALISATIE 

De bepalingen van SB 250-10-3 zijn van toepassing in geval signalisatie voorzien moet worden. 

2.1.1.2.D AFDICHTEN VAN GEOTECHNISCHE ONDERZOEKSPUNTEN 

Meerdere uitvoeringstechnieken zijn mogelijk. 

In de onderzoeksopening wordt een afdichtende specie geïnjecteerd. Deze injectiespecie is niet 
milieubelastend en hardt uit (bv. een suspensie van cement-grout of cement-bentonietgrout). 

Het injecteren van de specie gebeurt onmiddellijk na het uitvoeren van de proef. Dat kan gebeuren 
bij het terugtrekken van de sonde (als die daarvoor is voorzien) of d.m.v. een speciale injectiesonde 
die in het gat wordt neergelaten tot aan de bij het grondonderzoek bereikte diepte. 

Het injecteren gebeurt van beneden naar boven. Naarmate de injectie vordert, wordt de injectiebuis 
teruggetrokken. Het uiteinde moet zich steeds onder het bovenvlak van de injectiespecie bevinden. 

In het geval van een boring wordt het boorgat bovenaan afgedicht om verontreiniging van de 
grondwaterlagen te voorkomen. Het is verboden om verschillende watervoerende lagen met elkaar 
in verbinding te brengen. Het plaatsen van kleistoppen of groutinjecties ter hoogte van de 
scheidende lagen is verplicht. In principe worden alle onderzoeksopeningen t.b.v. het 
grondonderzoek afgedicht tenzij anders bepaald in de opdrachtdocumenten. Het afdichten van een 
onderzoeksopening gebeurt onmiddellijk na het uitvoeren van de proef , met name tijdens het 
terugtrekken van de voerbuizen, van onder naar boven toe. De uitvoeringstechniek garandeert een 
volledige vulling van de onderzoeksopening. 

Na het uitvoeren van de proef wordt het wegdek terug in zijn oorspronkelijke staat hersteld. 

2.1.1.3 Rapportering 

Voor de rapportering, m.b.t. het uitzetten en inmeten van de onderzoekspunten, zijn de bepalingen 
van SB 260-4-1.1.10.1 van toepassing.  

Van al de onderzoekspunten wordt onmiddellijk na uitvoering van de proeven een duidelijke schets 
met bruikbare referenties opgemaakt en een digitale foto genomen. 

De belangrijkste gegevens van de proef (en de bijhorende onderzoekslocatie) worden samengevat in 
een technische fiche waarop volgende informatie is terug te vinden: 

- het label van het onderzoekspunt; 

- specificaties van de uitgevoerde in situ proeven, metingen of monsterontname (datum uitvoering, 
diepte, vaststelling); 

- een duidelijke foto van de onderzoekslocatie met enkele duidelijke en blijvende referentiepunten 
op de achtergrond. 

Hiervoor wordt het formulier “Uitvoeringsplaats proeven” SB 260-22-2.12.1 aangewend. 

2.1.2 Meetmethode voor hoeveelheden 

De kosten voor het uitzetten en inmeten van de onderzoekslocaties, het maken van de voorputten 
met alle bijhorende acties m.b.t. het opvragen van de leidingsplannen, het ter plaatse uitzetten van 
de leidingen, het aanvragen en overmaken van de signalisatievergunning, het herstellen van de 
uitvoeringslocatie in de oorspronkelijke toestand, het afdichten van de geotechnische 
onderzoekspunten, aan- en afvoer van de injectieapparatuur, het stockeren van ontnomen monsters 
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en transport ervan, zo nodig het bewaren onder geconditioneerde omstandigheden ervan, het 
verwijderen en/of herstellen in de oorspronkelijke toestand van wegverharding of bestrating, de aan- 
en afvoer, het transport en het opstellen van alle materiaal en materieel, de wachttijd of standby 
voor periodes van inactiviteit veroorzaakt door ongeschikt of slecht onderhouden materieel en/of 
door verkeerd gebruik ervan en/of opgelopen beschadigingen aan de apparatuur en/of noodzakelijke 
bijhorigheden, eventuele beschadigingen aan de apparatuur ongeacht de oorzaak, steeds inbegrepen 
in de respectievelijke post der uitvoering van proeven of metingen of plaatsen van 
meetinstrumentatie. 

Afdichten van de geotechnische onderzoeksopeningen: bij uitvoering van sonderingen is het 
afdichten van alle onderzoeksopeningen met een maximale diepte van 15 m een last van de 
aanneming. Voor grotere dieptes is een verrekening van toepassing per bijkomende meter. Na het 
uitvoeren van boringen dienen de onderzoeksopeningen steeds volledig te worden afgedicht. 
Dieptes en lengtes van de onderzoeksopeningen worden door de leidend ambtenaar afgeleid uit de 
verslagen van het terreinonderzoek. 

Deze post wordt uitgedrukt in m. 

2.1.3 Controles 

De bepalingen van SB 260-4-1.1.10.1 zijn van toepassing. 

2.2 Sonderingen CPT 

Voor het plannen, uitvoeren en rapporteren van sonderingen, worden de richtlijnen gevolgd die 
beschreven staan in het document ‘Standaardprocedures voor geotechnische onderzoek: 
Sonderingen – deel 1: planning, uitvoering en rapportering’ opgesteld door de Belgische Groepering 
voor Grondmechanica en Geotechniek (BGGG). Dit document kan gedownload worden op 
https://www.bggg-gbms.be/nl/kenniscentrum2/publiek-toegankelijke-documenten. Aanvullend 
hieraan onderstaande technische bepalingen. 

2.2.1 Beschrijving 

Sonderingen laten toe op een snelle en efficiënte manier informatie te verzamelen met betrekking 
tot onder meer: 

- de plaatselijke lagenopbouw en de homogeniteit van de grond; 

- de weerstand en het draagvermogen van de grond; 

- de lokalisatie van holten en andere discontinuïteiten; 

- de identificatie van de grondsoort; 

- de fysische en de mechanische karakteristieken van de grond; 

- het opstellen van funderingstechnische en grondmechanische studies. 

Sonderingen CPT omvat: 

- het uitvoeren van sonderingen; 

- het inzetten van alle gebruikelijke technieken om de capaciteit optimaal te benutten; 

- het registreren en rapporteren van meetgegevens. 

Sonderingen kunnen zowel vanop het land als te water worden uitgevoerd.  

Het plaatsen van steunbuizen voor het uitvoeren van sonderingen te water maken deel uit van een 
aparte post. 

https://www.bggg-gbms.be/l/library/download/urn:uuid:cb79a566-7f5f-4939-8c79-65847648bdaf/tf2-deel+1-cpt-2016+07+14.pdf?format=save_to_disk&ext=.pdf
https://www.bggg-gbms.be/nl/kenniscentrum2/publiek-toegankelijke-documenten
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Voor sonderingen te water wordt het werkplatform om proeven te kunnen uitvoeren betaald in 
desbetreffende posten van SB 260-22-3. 

2.2.1.1 Kenmerken van de uitvoering 

Bij het uitvoeren van de sondering wordt een sondeerpunt met conus bij middel van buizen statisch 
de grond ingedrukt. Continu of met bepaalde diepte-intervallen wordt de weerstand aan de 
conuspunt, de plaatselijke wrijvingsweerstand en/of de totale indringingsweerstand opgemeten.  

Het op diepte drukken van de sondeerbuizen gebeurt met een indrukapparaat. De nodige reactie 
voor het indrukken van de buizen wordt geleverd door een verankering en/of door het gewicht van 
de sondeerwagen. De totale indrukcapaciteit varieert van 25 kN tot 300 kN, afhankelijk van apparaat 
en opstellingswijze. 

2.2.1.1.A TYPE SONDERING, LOCATIE & MINIMALE DIEPTES 

Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen vijf types sonderingen: 

- de continue sondering met elektrische conus (CPT-E); 

- de continue sondering met elektrische piëzoconus (CPT-U); 

- de discontinue sondering met mechanische conus (CPT-M);  

- de continue sondering met mechanische conus (CPT-MC); 

- de seismische sondering (SCPT). 

Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen, is het type sondering CPT-E. Bovendien bepalen de 
opdrachtdocumenten op welke locaties de sonderingen uitgevoerd worden en welke minimale 
dieptes te halen zijn.  

Voor paalberekeningen wordt de sondering tot een diepte van minstens 5 keer de diameter van de 
paal onder het vermoedelijke aanzetpeil uitgevoerd. 

De opdrachtdocumenten bepalen of de sonderingen worden uitgevoerd te land of vanop het water. 

2.2.1.1.A.1 Continue elektrische sondering (CPT-E of CPT-U) 

Het sondeerapparaat is zodanig uitgerust dat indien vereist, of op vraag van de aanbestedende 
overheid, onmiddellijk op discontinu of continu mechanisch sonderen kan worden overgegaan. 

Bij het elektrisch sonderen wordt de proef steeds uitgevoerd met aanwending van de kleefbreker 
vanaf het maaiveld.  

Eventuele afwijkingen van de verticale worden bij elektrische sonderingen opgemeten door 
aanwending van een inclinometer t.h.v. de conus. Een continue registratie van de diepte is eveneens 
verplicht. Bijgevolg worden deze parameters ook gerapporteerd. 

De diameter van de te gebruiken elektrische conus is 10 cm². 

Indien een elektrische piëzoconus wordt ingezet (CPT-U), kan de waterspanning in de grond rond de 
conus opgemeten worden. 

2.2.1.1.A.2 Discontinue en continue mechanische sonderingen (CPT-M of CPT-MC) 

Bij het mechanisch sonderen wordt de proef uitgevoerd met een M1-conus en zonder aanwending 
van een kleefbreker. Bij het discontinu mechanisch sonderen is de sondeerstap 20 cm. Een continue 
registratie van de diepte is eveneens verplicht en bijgevolg worden deze parameters ook 
gerapporteerd. 

2.2.1.1.A.3 Seismische sondering (SCPT) 
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De seismische sondeerconus kan uitgerust zijn met één geofoon (SCPT – type 1), zoals weergegeven 
op figuur 22-2-2 of met meerdere geofonen (SCPT – type2), zoals weergegeven op figuur 22-2-3 die 
de gegenereerde trillingsgolven in de grond registreren.  

Bij het uitvoeren van een seismische sondering mag er geen kleefbreker worden toegepast. 

 
Figuur 22-2-2: SCPT type 1 (1 geofoon) 

 
Figuur 22-2-3: SCPT type 2 (2 geofonen) 

De opdrachtdocumenten bepalen op welke diepte seismische testen worden uitgevoerd. 

De seismische sondering (S-CPT) wordt uitgevoerd volgens de ISSMGE-richtlijn ‘Seismic cone 
downhole procedure to measure shear wave velocity’ waarbij tevens de adviezen (“comments”) van 
de richtlijn worden gevolgd, nl.: 

- Zowel P-golven als S-golven worden meegenomen in de SCPT-meting: “In veel gevallen kan de 
combinatie van P- en S-golfdata het identificeren van de stratigrafische grenzen verbeteren”; 
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- De "shear beam" wordt voorzien zoals in figuur 22-2-4: "Twee hamers met vaste as, één op elk 
uiteinde van de ligger, die vervolgens de S-golf in de gespecificeerde richtingen moet sturen. Deze 
werkwijze zal de operatie aanzienlijk versnellen en een controleerbare en consistente bronoutput 
geven." 

 
Figuur 22-2-4: typische opstelling voor de shear beam 

2.2.1.1.B APPLICATIEKLASSE 

De applicatieklasse bepaalt het mogelijk gebruik van de sondeerresultaten en de daaraan gekoppelde 
nauwkeurigheid van de te registreren parameters. 

Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen is de applicatieklasse 2 voor elektrische sonderingen 
en applicatieklasse 5 voor mechanische sonderingen.  

Wanneer het nulpuntverloop tijdens de sondering de vereiste nauwkeurigheidsgrenswaarde, zoals 
vastgelegd in NBN EN ISO 22476-1:2012, heeft overschreden of de minimale vereiste nauwkeurighed 
niet werd gehaald, dan worden de resultaten meegedeeld onder een hogere applicatieklasse. 

Per sondering wordt de bepaling of berekening van de behaalde applicatieklasse aan het rapport 
toegevoegd.  

2.2.1.1.C KWALITEITSGARANTIE 

De sonderingen worden verricht door ervaren en gekwalificeerd personeel. Het bedrijf dat de 
sonderingen verricht, heeft voldoende opgeleid en gekwalificeerd personeel in dienst om de 
kwaliteit van de sonderingen te garanderen. Verder dient de opdrachtnemer aan te tonen dat hij 
minstens één deskundige met specialisatie in de geotechniek in dienst heeft, die met de supervisie 
van het terreinwerk belast is. 

De gebruikte conussen zijn maximaal 12 maanden vóór het uitvoeren van de sonderingen 
gekalibreerd. De kalibratiecertificaten worden toegevoegd aan het rapport. 
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De richtwaarde van de α-factor (net area ratio in NBN EN ISO 22476-1:2012) worden opgenomen in 
het rapport. 

2.2.1.1.D VERVANGEN GEWONE GLADDE EINDBUIS DOOR EINDBUIS MET KLEEFBREKER 

De opdrachtdocumenten bepalen of de gewone gladde eindbuis door een eindbuis met kleefbreker 
wordt vervangen. 

2.2.1.1.E DISSIPATIEPROEF BIJ CONTINUE ELEKTRISCHE SONDERINGEN (CPT-U) 

De opdrachtdocumenten bepalen of er een dissipatieproef uitgevoerd wordt, op welke diepte en 
met welke te verwachten maximale tijdsduur per dissipatieproef. 

De dieptes waarop een dissipatieproef(ven) dien(en)t te gebeuren wordt(en) vastgelegd op basis van 
alle beschikbare sondeerresultaten uit de onmiddellijke omgeving of wordt(en) vastgelegd op basis 
van de resultaten van de eerste sonderingen die worden uitgevoerd in deze opdracht. 

2.2.1.2 Wijze van uitvoering  

2.2.1.2.A UITZETTEN EN INMETEN VAN ONDERZOEKSPUNTEN 

Het uitzetten en inmeten van de onderzoekspunten gebeurt conform de bepalingen van  
SB 260-22-2.1.1.2.B. 

2.2.1.2.B UITVOERING VAN DE SONDERINGEN 

De mechanische sonderingen (CPT-M en CPT-MC) worden uitgevoerd volgens 
NBN EN ISO 22476-12:2009  

De elektrische sonderingen (CPT-E en CPT-U) worden uitgevoerd volgens NBN EN ISO 22476-1:2012.  

De seismische sonderingen (S-CPT) worden uitgevoerd volgens de richtlijnen zoals bepaald in het 
document ‘Seismic cone downhole procedure for measuring shear wave velocity’ opgesteld door het 
ISSMGE. 

De inschrijver zal zich vergewissen van de lagenopbouw ter plaatse van de uitvoeringslocaties en zal 
hiervoor beroep doen op de gekende geotechnische gegevens (zie o.a. http://dov.vlaanderen.be). Bij 
het raadplegen van Databank Ondergrond Vlaanderen houdt men ermee rekening dat de afdeling 
Geotechniek enkel instaat voor de kwaliteitsborging van de sonderingen en boringen uitgevoerd 
door afdeling Geotechniek zelf. 

Indien vereist worden steunbuizen ingezet om te vermijden dat de sondeerbuizen uitknikken in 
weinig weerstandbiedende lagen om zodoende de capaciteit optimaal te benutten en de verticaliteit 
te waarborgen. 

De sonderingen worden uitgevoerd tot de maximale capaciteit of de minimale in de 
opdrachtdocumenten opgegeven diepte en met toepassing van de gebruikelijke technieken om de 
capaciteit optimaal te benutten, zoals het plaatsen van casingbuizen en (eventueel meermaals) 
optrekken van sondeerbuizen. Er wordt steeds getracht om minstens de gewenste minimale 
sondeerdiepte te bereiken. Indien de gewenste minimale sondeerdiepte niet gehaald wordt, wordt 
per sondering onmiddellijk contact te worden opgenomen met de aanbestedende overheid zodat 
afspraken kunnen gemaakt worden aangaande eventuele hernemingen. 

Als een elektrische sondering bij de eerste 5 m sonderen meer dan 10 ° afwijkt van de verticale, dan 
is dit over het algemeen te wijten aan gebogen sondeerbuizen of sondeerpunt of aan het niet correct 
opstellen van de sondeerwagen. De sondering wordt dan onmiddellijk stopgezet en hernomen op 
kosten van de opdrachtnemer. Ook alle andere werken die hiermee samenhangen (voorputten, 
uitzetten, signalisatie,…) worden dan niet vergoed. 

http://dov.vlaanderen.be/
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Als de sondering afwijkt van de verticale en de helling van de sondeerpunt te groot wordt (> 15 °) 
vóór de maximale capaciteit bereikt is en indien de aanbestedende overheid kan aantonen dat de 
gevraagde diepte redelijkerwijs haalbaar was (bv. uittreksel DOV, onderzoek sondeerdata,…), wordt 
de sondering stopgezet en hernomen op kosten van de opdrachtnemer. In alle andere gevallen zal de 
bereikte diepte vergoed worden. 

2.2.1.2.B.1 Specifieke uitvoeringseisen voor piëzoconesonderingen 

De precieze uitvoeringsdetails gebeuren in overleg met de leidend ambtenaar.  

Naast de bepalingen uit de norm NBN EN ISO 22476-1:2012 gelden volgende aandachtspunten bij 
het uitvoeren van een piëzoconesondering: 

- Een goede verzadiging van de piëzofilter én het ontluchten van de verzadigingsolie; 

- Een goede verzadiging van de samengebouwde conus; 

- Maatregelen om de goede verzadiging te garanderen zowel tijdens transport als op de site. 

Tenzij anders bepaald in de opdrachtdocumenten, zit het filterelement voor de meting van de 
waterspanning, conform NBN EN ISO 22476-1:2012, op de U2 positie (in de cilindrische verlenging 
direct boven de basis van de conus). 

De piëzoconesondering mag pas aanvangen in het grondwater.  

Om de piëzoconesondering pas vanaf het grondwater te laten aanvangen kunnen volgende opties 
worden uitgevoerd: 

- Het maken van een voorput (bij ondiepe grondwaterstand); 

- Het voorsonderen tot onder het grondwaterpeil waarbij een 15 cm² conus wordt gebruikt; 

- Indien het sondeergat niet blijft openstaan met bovenstaande methode:  Het voorsonderen tot 
onder het grondwaterpeil met een 10 cm² of 15cm²-conus (zodat de CPT-gegevens beschikbaar 
zijn voor de grond boven het grondwaterpeil) en aansluitend  voordrukken met gesloten casings 
(zodat het sondeergat voldoende breed blijft openstaan om daarna de CPTU te starten). De 
registratie van de sondeerdata is inbegrepen in de post van het voorsonderen. 

De aanbestedende overheid bepaalt, afhankelijk van de precieze situatie ter plaatse, in nauw overleg 
met de opdrachtnemer welke optie de opdrachtnemer zal uitvoeren om de piëzoconesondering 
vanaf het grondwater te laten aanvangen én om het grondwaterpeil te onderkennen. 

Om de stand van het grondwaterpeil te onderkennen, zijn volgende opties toegelaten: 

- Uitvoeren van een handboring (enkel voor freatisch oppervlak op minder dan 2m diepte); 

- Voorafgaand uitvoeren van een CPTE (met opmeting van de grondwatertafel); 

- Indien het sondeergat niet blijft openstaan met bovenstaande methode: Voordrukken met 
gesloten casings en casings optrekken. 

Wanneer aanvullend op een aantal dieptes een dissipatieproef wordt gevraagd (= het stoppen van de 
sondering en opmeten van de evolutie van de waterspanning in functie van de tijd), is het belangrijk 
dat de meting wordt uitgevoerd tot de wateroverspanning volledig verdwenen is. 

2.2.1.2.B.2 Specifieke uitvoeringseisen voor seismische sonderingen 

Bij het uitvoeren van seismische sonderingen wordt met een zware hamer geklopt op een stalen 
profiel die op het maaiveld ligt. Het stalen profiel maakt goed contact met de ondergrond. De 
seismische sondeerconus registreert de trillingen die door deze slag worden gegenereerd en in de 
grond gaan. Bij seismisch onderzoek wordt gebruik gemaakt van drukgolven en (linkse en rechtse) 
schuifgolven. De drukgolven bewegen in dezelfde richting als waarin de golf zich voortbeweegt en 
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bereiken steeds eerst de geofonen. De schuifgolf beweegt zich loodrecht op deze drukgolf. Uit de 
looptijd van beide trillingsgolven naar de geofo(o)n(en) kan de glijdingsmodulus(G0) en/of de 
elasticiteitsmodulus (E) bij zeer kleine rekken van de grond worden berekend. 

De motor van de sondeerwagen wordt uitgeschakeld en de klemmen worden open gezet tijdens de 
seismische metingen. Per diepte worden ten minste 4 stacks per slag uitgevoerd om zo de kwaliteit 
van het signaal te optimaliseren. In functie van de diepte wordt dit aantal verhoogd.  

De adviezen (“comments”) opgenomen in de ISSMGE-richtlijn worden gevolgd, zoals: 

- Het tijdsinterval tussen 2 slagen tegen de “shear beam” wordt constant gehouden: “Om de 
mogelijke effecten van de tijd tussen het stoppen, duwen en meten te vermijden, is het raadzaam 
dit tijdsinterval consistent te houden”; 

- De horizontale afstand, X, tussen het ingangspunt van de seismische conus en de bron moet op 
ongeveer 1 m worden gehouden; 

- Er mag geen contact zijn tussen de sondeerstangen en de “shear beam”: “De ervaring heeft 
geleerd dat omgevingsgeluid kan worden verminderd door het klemsysteem van de 
sondeercilinder op te zetten, zodat er geen contact is tussen de sondeerstangen en het shear 
beam-systeem”; 

- De motoren worden uitgeschakeld: “Ervaring heeft geleerd dat het omgevingsgeluid kan worden 
verminderd als de motoren van het sondeerapparaat niet draaien”. 

2.2.1.2.C SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR UITVOERING VAN SONDERINGEN OP HET WATER 

2.2.1.2.C.1 Algemeen 

Bij sonderingen uitgevoerd te water start de sondering vanaf het werkelijke bodempeil. Het 
werkelijke bodempeil is niet noodzakelijk de vaste bodem. Het werkelijke bodempeil kan hoger 
liggen dan de vaste bodem door de aanwezigheid van slib. De opdrachtnemer voegt bij zijn plan van 
aanpak een gedetailleerde beschrijving van de methode die hij zal gebruiken om steunbuizen in te 
bouwen, het werkelijke bodempeil en de vaste bodem te meten en de sondering te starten. 

De sondeerapparatuur is uitgerust met een hydraulische klem en een diepteregistratie om de 
gemeten weerstand vanaf het bodempeil uit te voeren zonder inzakken van de sondeerstreng onder 
eigen gewicht. 

2.2.1.2.C.2 Plaatsen van steunbuizen bij het uitvoeren van sonderingen op het water  

Bij het uitvoeren van sonderingen vanaf een werkplatform worden twee reeksen steunbuizen 
geplaatst om het uitknikken van de sondeerbuizen tussen het werkplatform en de bodem te 
voorkomen. De steunbuizen kunnen geplaatst worden d.m.v. een boorinstallatie of d.m.v. een 
hijsinstallatie. De opdrachtdocumenten bepalen de toe te passen methode. 

De set steunbuizen is compatibel met het voorzien werkplatform volgens SB 260-22-3. 

De eerste reeks steunbuizen hebben minstens een binnendiameter van 154 mm en zijn voorzien van 
draadverbindingen. Flensbuizen met een binnendiameter van 170 mm zijn eveneens toegestaan. De 
maximale lengte van de steunbuizen bedraagt 2 m. Er zijn steeds passtukken van 1 m en 0,5 m 
aanwezig. In de werkopening is een geleidingsbuis aanwezig over de volledige dikte van het dek van 
het hefplatform. De laatste in te bouwen steunbuis is bovenaan voorzien van een opgelaste kraag om 
ondersteuning op het dek mogelijk te maken en de doorslag van de steunbuizen in de geleidingsbuis 
te vermijden. De steunbuizen worden in de werkopeningen geklemd met behulp van spanbekken, 
geklemd onder de opgelaste kraag.  

Een tweede reeks steunbuizen/vlinderbuizen is voorzien van flensverbindingen en opgelaste nokken. 
De buizen hebben een binnendiameter van 60 mm en een maximale lengte van 2 m. De 
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buitendiameter van de flensverbindingen van deze steunbuizen/vlinderbuizen past in de eerste reeks 
steunbuizen mits een speling van 15 mm. De beide reeksen steunbuizen zijn op elkaar afgestemd.  

De steunbuizen moeten volledig recht zijn en hebben een voldoende wanddikte en 
weerstandmoment om vervormingen en/of uitknikken tijdens het uitvoeren van de sonderingen te 
voorkomen. 

Ongeacht de opstellingswijze van deze steunbuizen, blijft het bodempeil ter plaatse van de opstelling 
als aanvangspeil van de proef aangehouden. De diepte tot waar de steunbuizen eventueel in de 
bodem worden geplaatst, dient steeds te worden vermeld. Dit is belangrijk om te kunnen weten tot 
welke diepte onder het bodempeil (Pb), de waarnemingen, door het vastzetten van de steunbuizen, 
verstoord kunnen zijn. Voor het uitvoeren van de sonderingen mogen de steunbuizen in de vaste 
bodem worden geplaatst. 

Nadat het werkplatform is gepositioneerd en de steunbuizen voor het uitvoeren van de sondering 
werden ingebouwd, kan de opdrachtnemer de sondeerwagen positioneren boven het sondeerpunt.  

Het formulier “sonderingen te water op een hefplatform/spudponton bij aanvang en bij einde van de 
sondering” in SB 260-22-3.6 wordt volledig ingevuld. De plaatsbepaling van de sondeerpunten (X-, Y- 
en Z-coördinaten) moet uitgevoerd worden in Lambert-coördinaten (X en Y) en TAW (Z) met een 
maximale afwijking van 20 cm in de X- en Y- richting en 5 cm in de Z-richting. 

A. Methode van de hijsinstallatie:  

Deze methode kan toegepast worden in gunstige omstandigheden, nl. een combinatie van 
onderstaande factoren: 

- in het geval geen getijdewerking heerst of in het geval waar wel getijdenwerking heerst, maar de 
steunbuizen worden bij kentering geplaatst; 

- in het geval de bodem vrij van stenen en/of andere obstakels. 

Tijdens het inbouwen van de eerste reeks steunbuizen worden deze centrisch vastgehouden, tot op 
de bodem neergelaten en vervolgens onder eigen gewicht in de bodem geplaatst. Bovenaan worden 
ze vastgeklemd aan de opgelaste kraag met een spanbekken/klembeugel. De tweede reeks 
steunbuizen wordt tot op de bodem neergelaten en vervolgens onder eigen gewicht in de bodem 
geplaatst. 

B. Methode van de boorinstallatie:  

Deze methode kan praktisch in alle omstandigheden worden toegepast. Bij deze methode hebben de 
stromingen geen invloed, echter het inbouwen bij kentering blijft steeds aangeraden. 

Tijdens het inbouwen van de eerste reeks steunbuizen dient een boorinstallatie met een rotatietafel 
en afvangklem te worden voorzien teneinde de invloed van de tijwerking te beperken en de 
verticaliteit van de opgestelde sondeerapparatuur/uitrusting te waarborgen. De steunbuizen dienen 
centrisch te worden vastgehouden en geleid bij middel van een lier en een verbuizingstafel, voorzien 
van rotatietafel en afvangklem, tot de nodige diepte in de bodem zodat ze voldoende verankerd zijn. 
Vanaf het bodempeil en tot op de inbouwdiepte wordt geboord met een boormethode zonder 
gebruik te maken van water- of luchtinjectie. 

Op de bodem en vervolgens om de 0,50 m diepte worden er geroerde monsters ontnomen. De 
tweede reeks steunbuizen worden tot op de bodem neergelaten en vervolgens onder eigen gewicht 
in de bodem geplaatst. Voor het ontnemen en verder behandelen van de geroerde monsters gelden 
de bepalingen vastgelegd onder SB 260-22-2.4. 
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2.2.1.3 Rapportering 

Na afwerking van de volledige opdracht wordt een proefverslag opgemaakt; naast dit proefverslag 
worden ook terreinrapporten opgemaakt door het sondeerbedrijf. Deze terreinrapporten worden 
door het sondeerbedrijf bijgehouden en moeten op vraag van de aanbestedende overheid kunnen 
worden voorgelegd. 
Omdat de sondeerdiagrammen ook als afzonderlijke documenten worden beoordeeld worden ook 
minimale eisen opgelegd aan de info die op deze diagrammen moet worden gegeven  
(zie tabel 22-2-1). 

 Proefverslag Sondeerdiagram Terreinrapport 
Algemene info 

Referentienummer opdracht X X X 
Naam sondeerbedrijf + volledige gegevens X X X 
Naam en handtekening verantwoordelijke 
sondeerbedrijf voor project X   

Naam en handtekening uitvoerder proef   X 
Naam aanbestedende overheid + volledige 
gegevens X   

Info opdracht 
Info over op te richten constructie 
(optioneel) X   

Locatie (gemeente, site) waar proeven 
worden uitgevoerd X X X 

Plan met uitvoeringsplaatsen proeven met 
bij voorkeur Lambertcoördinaten en 
hoogtepeilen in TAW 

X   

Gebruikte systeem van coördinaten 
(Lambert, TAW of lokale referenties) X   

Algemene technische info proeven 
Referentie naar ISO norm uitvoering 
sonderingen X X  

Gevraagde applicatieklasse sondering X X X 
Afwijkingen van de norm bij uitvoering 
sonderingen X   

Beschrijving gebruikte apparatuur X   
Type uitgevoerde proef (capaciteit, 
apparatuur, conus)  X X X 

Eventuele diepte voorputten en/of 
voorboringen (met opgave grondsoort 
indien mogelijk) 

X X X 

Waarnemingen tijdens uitvoering 
sonderingen (krakingen, afbreken 
sondeerbuizen, uitzonderlijke slijtage,…) 

X X X 

Speciale opstellingen (sonderingen vanaf 
ponton, hefeiland,…) X X X 

Specifieke technische info proeven 
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 Proefverslag Sondeerdiagram Terreinrapport 
Datum uitvoering proef  X X 
X,Y coördinaten proef (LAMBERT 72)  X  
Hoogtepeil proef met opgave TAW  X  
Opgemeten waterpeil in sondeergat of 
sondeergat dichtgevallen  X X 

Gebruik kleefbreker  X X 
Optrekken sondeerbuizen  X X 
Type conus  X X 
Cijferwaarden meetinterval volgens (tabel)  X X 
Identificatie conus en gebruikte 
meetapparatuur   X 

Kalibratiedata gebruikte conussen en 
sensoren X  X 

Ruwe data van de proefresultaten   X 
Tijdsregistratie tijdens proef   X 
Nulpunten conus voor en na proef ter 
berekening van de applicatieklasse   X 

Eventuele correcties voor nulpunt drift  X X 
De berekening van de applicatieklasse per 
sondering X   

Filterlocatie bij piëzoconesonderingen X X X 
Vloeistof gebruikt voor verzadiging 
piëzocone + methode verzadiging X   

Stopcriterium, reden van stopzetten 
sondering (per sondering) X   

Tabel 22-2-1 

Voor elektrische sonderingen geven de sondeerdiagrammen de volgende meetwaarden aan in 
functie van de met de helling gecorrigeerde diepte: 

- conusweerstand; 

- plaatselijke kleef; 

- wrijvingsgetal; 

- eventueel poriënwaterspanning (bij piëzocone sondering); 

- helling; 

Voor mechanische sonderingen geven de sondeerdiagrammen de volgende meetwaarden aan in 
functie van de diepte: 

- conusweerstand; 

- totale wrijvingsweerstand; 

- eventueel plaatselijke kleef (bij gebruik M2 conus); 

- eventueel wrijvingsgetal (bij gebruik M2 conus). 
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Voor de diagrammen van de sondeerresultaten gelden volgende opgelegde schaalverhoudingen. 
Hierbij wordt de eenheidslengte gelijk genomen aan een interval van 1 m op de diepteschaal: 

- diepteschaal: 1 m/eenheidslengte; 

- conusweerstand qc: 2 MPa/eenheidslengte; 

- plaatselijke kleef fs: 0,05 MPa/eenheidslengte; 

- wrijvingsgetal Rf: 2 %/eenheidslengte; 

- helling i; 

- totale zijdelingse wrijving Qst: 5 kN/eenheidslengte; 

- poriënwaterspanning u: 20 kPa/eenheidslengte. 

Voor wat betreft de seismische sonderingen bevat de rapportering bovendien nog volgende 
onderstaande gegevens: 

- voor elke site: 

- beschrijving van de lengte, het materiaal en de samenstelling van de impactbalk en het 
aambeeld of de verschillende aambeelden voor de seismische bron; 

- massa van de hamer(s); 
- positie van het vaste of vrije scharnierpunt van de hamer(s); 
- type en positie van de seismische triggerunit; 
- horizontale afstand van de seismische bron tot het centerpunt van de seismische sondering; 
- verticale afstand van de geofo(o)n(en) tot de onderkant van de sondeerconus; 
- beschrijving van de types ontvangers, de serienummers, de kalibratiecertificaten inclusief 

kalibratiedatum en de naam van de constructeur ervan; 
- beschrijving van het type datalogger, de specificaties, het serienummer en de naam van de 

constructeur ervan; 
- voor iedere onderzoeksdiepte: 

- diepte van de ontvanger t.o.v. het maaiveld; 
- richting van de hamerbeweging; 
- snelheid en duur van de samples; 
- naam van de bestanden van de ruwe data van de proef; 
- berekening van de schuifgolf snelheden en de diepte waarover de snelheid werd berekend; 
- grafiek met de schuifgolfsnelheid in functie van de diepte, samen met de conusweerstanden 

van de sondering; 
- grafiek met de drukgolfsnelheid in functie van de diepte, samen met de conusweerstanden 

van de sondering; 
- de onverwerkte ruwe data. 

De opdrachtnemer maakt de ruwe databestanden uit de sondeerwagen (bestanden zonder 
correcties “meterpieken” digitaal in formaat GEF of XML over aan de aanbestedende overheid. 
Vermits de sonderingen zullen ingevoerd worden in DOV zullen ook de definitieve databestanden 
(dus na correctie “meterpieken”) digitaal dienen meegedeeld te worden. Het formaat hiervan dient 
XML te zijn. XML is het formaat dat gebruikt wordt voor het invoeren van databestanden in Databank 
Ondergrond Vlaanderen (DOV). Voor de opbouw van dit formaat wordt verwezen naar de website 
van DOV, nl. https://www.dov.vlaanderen.be/page/dov-uitwisselingsformaat. Indien de opdracht-
nemer dit niet rechtstreeks kan leveren past hij zijn verwerkingsprogramma hiervoor aan. 

De opdrachtdocumenten kunnen aanvullende zaken bepalen om te rapporteren. 

https://www.dov.vlaanderen.be/page/dov-uitwisselingsformaat
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Voor de rapportering, m.b.t. het uitzetten en inmeten van de onderzoekspunten, zijn de bepalingen 
van SB 260-22-2.1.1.3 van toepassing.  

Bij sonderingen te water worden de coördinaten van de onderzoekspunten (in Lambert 72 
coördinaten) en de aanvangspeilen (= bodempeil in m TAW) van de sonderingen opgemeten door de 
opdrachtnemer en meegedeeld op de weerstandsdiagrammen van de sonderingen.  

Voor elke sondeerlocatie worden de formulieren uit SB 260-22-3. volledig ingevuld. 

Een pdf-versie van deze formulieren samen met de grafiek van elke sondering wordt dagelijks via 
mail doorgestuurd naar de aanbestedende overheid. De contactgegevens worden meegedeeld in de 
opdrachtdocumenten. 

2.2.2 Meetmethode voor hoeveelheden 

In de eenheidsprijs van de sonderingen is de volledige verslaggeving van alle opgemeten parameters 
inbegrepen. Die parameters moeten in overeenkomst zijn met de bepalingen van de 
referentiedocumenten die onder “ Rapportering”vermeld staan. Ook de eventueel benodigde 
aanpassingen van het verwerkingsprogramma tbv de gewenste opbouw van het XML formaat zijn 
inbegrepen in de eenheidsprijs van de sonderingen. 

Noodzakelijke werkzaamheden, zoals in SB 260-22-2.1.2, incl. aan- en afvoer en opstelkosten, zitten 
vervat in de respectievelijke post voor uitvoeren van de proef. 

Sonderingen die niet op de opgegeven diepte geraken, waarvan de maximale meetbereiken of de 
helling de toegelaten limiet overschrijdt vóór bereiken van de opgegeven diepte, worden slechts a 
rato van het aantal gesondeerde meters betaald. 

Indien bij controle van de aanbestedende overheid blijkt dat voor de uitvoering van de sondering de 
meetapparatuur of methode afwijkt van de gestelde eisen wordt deze sondering niet betaald. 

Verplaatsing (van meer dan 5 m) van de voorgestelde sondeerpunten op eigen initiatief van de 
opdrachtnemer, zonder goedkeuring van de aanbestedende overheid, geeft aanleiding tot niet-
betaling van de uitgevoerde sonderingen. 

Continue elektrische sonderingen: als de leidend ambtenaar tijdens de uitvoering van de 
sondeercampagne beslist om over te schakelen op discontinu mechanische sonderingen, dan zal 
dezelfde eenheidsprijs per sondering worden aangehouden. 
Deze post wordt uitgedrukt in stuk. 

Discontinue en continue mechanische sonderingen: deze post wordt uitgedrukt in stuk. 

Vervangen van een gewone gladde eindbuis door een eindbuis met kleefbreker: onder deze post valt 
de meerprijs voor de vervanging van de gewone eindbuis door een eindbuis met kleefbreker tijdens 
de uitvoering van een discontinu mechanische sondering. 
Als de aanbestedende overheid de opdrachtnemer vóór het begin van de sondering verzoekt om van 
bij de aanvang een eindbuis met kleefbreker te gebruiken, wordt die meerprijs niet toegekend. 
Deze post wordt uitgedrukt in stuk. 

Plaatsen van steunbuizen bij uitvoeren van sonderingen op het water: deze post wordt uitgedrukt in 
stuk. Éen stuk komt overeen met één sondeerlocatie. 

Continue elektrische sonderingen met continue opmeting van de poriënwaterspanning: deze post 
wordt uitgedrukt in stuk. Eén stuk komt overeen met één sondering.  

Maken van een voorput om de grondwaterstand te onderkennen : deze post wordt uitgedrukt in stuk 

Voorsonderen tot onder het grondwaterpeil met een gesloten casing of met gebruik van een 15cm² 
conus : deze posten worden uitgedrukt in stuk. 
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Uitvoeren van dissipatieproeven bij continue elektrische sonderingen met opmeting van de 
poriënwaterspanning (tijdsduur : 10 minuten of 1 uur): deze post wordt uitgedrukt in stuk. Eén stuk 
komt overeen met één dissipatieproef op één diepte. 

Uitvoeren van sonderingen met de seismische conus type 1: deze post wordt uitgedrukt in stuk. Eén 
stuk komt overeen met één sondering met de seismische conus type 1. 

Uitvoeren van sonderingen met de seismische conus type 2: deze post wordt uitgedrukt in stuk. Eén 
stuk komt overeen met één sondering met de seismische conus type 2. 

Uitvoeren van een seismische meting met de seismische conus type 1: deze post wordt uitgedrukt in 
stuk. Eén stuk komt overeen met één seismische meting type 1 op één diepte. 

Uitvoeren van een seismische meting met de seismische conus type 2: deze post wordt uitgedrukt in 
stuk. Eén stuk komt overeen met één seismische meting type 2 op één diepte. 

2.2.3 Controles 

Elke sondering waarvan tijdens toezicht of door nazicht kan aangetoond worden, dat het resultaat 
niet correct is door niet of foutief toepassen van de voorschriften leidt tot het niet betalen van die 
proef.  
Elke sondering die dient (en kan) hernomen te worden, door niet of foutief toepassen van de 
voorschriften leidt tot het niet betalen van die proef.  

2.3 Terreinvinproeven 

2.3.1 Beschrijving 

Deze paragraaf beschrijft een methode voor de bepaling van de ongedraineerde schuifsterkte van 
cohesieve grond. Dit is niet geschikt voor grond waarin drainage mogelijk is of waar dilatantie 
optreedt gedurende de proef zoals bv. zand of in gronden waarin stenen, schelpen of houtresten 
voorkomen.  

De vinproef wordt uitgevoerd volgens NBN EN ISO 22476-9:2020. 

Terreinvinproeven kunnen zowel vanop het land als te water worden uitgevoerd. Tenzij de 
opdrachtdocumenten anders bepalen worden ze uitgevoerd vanop het land.  

Voor terreinvinproeven te water wordt het werkplatform om proeven te kunnen uitvoeren betaald in 
desbetreffende posten van SB 260-22-3. 

2.3.1.1 Materialen 

Dit omvat het materiaal nodig voor uitvoering van de terreinvinproef.  

Toestellen en hulpmiddelen conform de voorgeschreven norm. 

Een meetsonde met koppelopnemer, beschermhulzen en alle bijhorende onderdelen die voldoen 
aan de voorgeschreven norm. 

Een meetsysteem waarbij de afschuifkracht (koppel) en de hoekverdraaiing online kan worden 
weergegeven. Deze meetgegevens worden tevens digitaal vastgelegd. 

2.3.1.2 Kenmerken van de uitvoering 

Het vinapparaat bestaat voornamelijk uit twee delen: de vin en de koppelopnemer, eventueel 
beschermd door beschermhuls (met vier spleten waar vin doorheen past) en de aandrijfeenheid. 

Volgende type vinnen kunnen worden gebruikt voor het uitvoeren van een terreinvinproef: 

- Vin 1 (100 x 50) met meetbereik van 220 kPa; 
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- Vin 2 (130 x 65) met meetbereik van 100 kPa; 

- Vin 3 (150 x 75) met meetbereik van 65 kPa; 

De vin kan al dan niet een ommanteling hebben. 

De opdrachtdocumenten bepalen het type vin die gebruikt wordt en of ze ommanteld is. 

2.3.1.3 Wijze van uitvoering 

2.3.1.3.A UITZETTEN EN INMETEN VAN DE ONDERZOEKSPUNTEN 

Het uitzetten en inmeten van de onderzoekspunten gebeurt conform de bepalingen van  
SB 260-22-2.1.1.2.B. 

2.3.1.3.B UITVOEREN VINPROEVEN 

De vin wordt op diepte gebracht volgens de voorgeschreven norm. Vinproeven kunnen uitgevoerd 
worden in de losse grond of in een vooraf aangemaakt boorgat volgens SB 260-22-2.4.1.1. Tenzij de 
opdrachtdocumenten anders bepalen, wordt de vinproef uitgevoerd in de losse grond. Het maken 
van het boorgat wordt, indien van toepassing, betaald in een post van SB 260-22-2.4. 

Tijdens de vinproef draait de aandrijfeenheid rechtsom met een draaisnelheid van 0,2 °/s. De 
koppelopnemer registreert het koppel (moment) dat door de vin op de onderzoeksdiepte wordt 
uitgevoerd. Wordt het koppel groter het maximaal toegelaten moment (hetgeen blijkt uit de 
technische specificaties van het apparaat), dan wordt de proef stopgezet.  

De proef wordt verder gezet tot 100 ° voorbij de maximale meetwaarde. Indien echter niet direct 
afschuiving optreedt, dan wordt de proef verdergezet tot een maximum van 270 ° hoekverdraaiing. 
Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met het maximale meetbereik van de gebruikte vin. 

Onmiddellijk daarna wordt de vin met grote snelheid, nl. met circa 6 °/s over minimum 3.600 ° 
rondgedraaid, tot de geregistreerde waarden nagenoeg constant blijven. 

Daarna wordt de vin ontspannen, en de proef wordt onmiddellijk verder uitgevoerd met een 
snelheid van 0,2 °/s tot over minstens een draaihoek van 20 ° en tot er nagenoeg een constante 
meetwaarde wordt geregistreerd. 

Indien de vinproeven worden uitgevoerd in een boorgat, wordt: 

- alle geroerde grond op de bodem van het boorgat verwijderd; 

- de vin > 5 ∗∅𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡 onder de bodem van het boorgat ingeduwd. 

Het roteren van de vin start binnen de 5 minuten na inbrengen van de vin in de grond. Afwijkende 
tijden worden geregistreerd en vervolgens gerapporteerd. 

2.3.1.3.C BEREKENING  

Voor de berekening van de schuifsterkte wordt verwezen naar de voorgeschreven norm. 

2.3.1.4 Rapportering 

Van iedere vinproef wordt een verslag opgemaakt volgens NBN EN ISO 22476-9:2020. 

Per vinproef (iedere diepte) wordt een apart formulier “Vinproeven” overeenkomstig 
SB 260-22-2.12.5 ingevuld met alle meetgegevens eigen aan de vinproef. De uitvoerder vult deze 
nauwgezet én volledig in aangezien deze bepalend zijn voor correcte verwerking van de 
proefgegevens (onmisbare gegevens zijn o.a. hoek einde 1ste cyclus en hoek bij aanvang 2de cyclus). 
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2.3.1.5 Meetmethode voor hoeveelheden 

Alle materiaal (incl. aan- en afvoer) evenals de rapportage is inbegrepen in de post voor het 
uitvoeren van de vinproeven. Deze post wordt uitgedrukt in stuk. 

Het uitzetten en inmeten van de uitvoeringslocaties zijn inbegrepen. De bepalingen van  
SB 260-22-2.1.1.2.B zijn hierbij van toepassing. 

2.4 Boringen 

2.4.1 Beschrijving 

Deze paragraaf beschrijft enerzijds de technische bepalingen bij geotechnische monsterontnames 
met als doeleinde het onderkennen van de ondergrond al dan niet aangevuld met het uitvoeren van 
grondmechanische laboratoriumproeven op deze monsters.  

Anderzijds beschrijft deze paragraaf het uitvoeren van boringen voor het plaatsen van geotechnische 
monitoringsapparatuur, nl. peilbuizen, gesloten piezometers, inclinometers of extensometers.  

De uitvoering van de boringen betreft het ontnemen van geroerde en/of ongeroerde monsters in 
geval van geotechnische monsterontnames, mét inbegrip van alle noodzakelijke leveringen, 
behandelingen, bewerkingen en maatregelen voor het overkomen van moeilijkheden zodat tot de 
vereiste opstelling en uitvoering gekomen wordt. 

Droogboringen en spoelboringen kunnen zowel vanop het land als te water worden uitgevoerd.  

Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen worden ze uitgevoerd vanop het land.  

Voor droogboringen en spoelboringen te water wordt het werkplatform om proeven te kunnen 
uitvoeren betaald in desbetreffende posten van SB 260-22-3. 

2.4.1.1 Kenmerken van de uitvoering  

Alle materiaal en materieel zal voldoen aan de vereisten beschreven in NBN EN ISO 22475-1:2007 
“Geotechnisch onderzoek en beproeving - Monsternemingsmethoden en grondwatermetingen – 
Deel 1: Technische uitvoeringsprincipes”, tenzij anders opgegeven in de opdrachtdocumenten. 

De toe te passen booruitrusting of het type boorapparaat wordt afgestemd op de vereiste 
boordiepte en de toegankelijkheid van de onderzoekspunten en vereisten i.v.m. de 
monsterontname. De opdrachtnemer dient zich te vergewissen van de toegankelijkheid m.b.t. het 
ter plaatse brengen van zijn materieel en zijn mensen. 

De boringen worden uitgevoerd tot de opgegeven dieptes.  

De te verwezenlijken dieptes worden hetzij opgenomen in de opdrachtdocumenten, hetzij na de 
uitvoering van eerder grondonderzoek (bv. sonderingen) door de leidend ambtenaar vastgelegd.  

Tijdens de boringen en naargelang de verkregen resultaten kan door de aanbestedende overheid 
worden beslist om tot een grotere diepte verder te boren of op een geringere diepte dan 
oorspronkelijk voorzien, te stoppen. Eventueel kan ook worden beslist dat bepaalde boringen niet 
moeten worden uitgevoerd. Bij het vaststellen van harde insluitsels zal de aanbestedende overheid 
beslissen tot het al dan niet verder zetten van de boring. Bij vooraf gekende zeer harde lagen 
specificeren de opdrachtdocumenten mogelijk de te volgen uitvoeringsmethode (in dat geval). 

De boringen dienen te worden verricht door ervaren en gekwalificeerd personeel. Het bedrijf dat de 
boringen verricht, heeft voldoende opgeleid en gekwalificeerd personeel in dienst om de kwaliteit 
van de boring, de monsterbehandeling en de beschrijving van de boring en monsters te garanderen. 
Verder dient de opdrachtnemer aan te tonen dat hij minstens één deskundige met specialisatie in de 
geotechniek in dienst heeft, die met de supervisie van het terreinwerk belast is. 
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In het specifiek geval van ontnemen van monsters voor milieuhygiënisch onderzoek, d.m.v. boringen, 
zal dit gebeuren onder toezicht van een erkend bodemsaneringsdeskundige. Hij zal een 
bemonsteringsvoorstel opmaken dat voldoet aan de geldende regelgeving zoals beschreven in de 
opdrachtdocumenten. Dit bemonsteringsvoorstel geeft een duidelijk en realistisch overzicht van de 
boringen, het aantal en de dieptes van de te ontnemen monsters en alle inlichtingen die gevraagd 
zijn in de opdrachtdocumenten. De opdrachtnemer legt dit ondertekende bemonsteringsvoorstel 
voor aan de aanbestedende overheid. Deze behoudt het recht om het bemonsteringsvoorstel voor te 
leggen aan een onpartijdige bodembeheerorganisatie. 

De bodemsaneringsdeskundige zal bovendien gedurende de monsterontnames de werkzaamheden 
volgen en waken over de toepassing van de vigerende regelgeving omtrent behandelen, bewaren en 
transporteren van de monsters voor milieuhygiënisch onderzoek. Hij voorziet ter plaatse de 
monsters van een kenteken. Hij zorgt dat de nodige veiligheidsmaatregelen gekend zijn en opgevolgd 
worden. 

2.4.1.1.A DROOGBORINGEN MET DISCONTINUE MONSTERONTNAME 

Tenzij vermeld in de opdrachtdocumenten wordt de toe te passen booruitrusting of type 
boorapparaat vastgelegd op basis van de vereiste boordiepte, de toegankelijkheid van de 
onderzoekspunten en vereisten i.v.m. de monsterontname.  

De noodzakelijke diameter van de boringen, zoals beschreven in de respectievelijke paragrafen, dient 
gerespecteerd te worden. 

2.4.1.1.A.1 Ontname van geroerde monsters 

Voor de ontname van geroerde monsters ter bepaling van de grondlaagkarakteristieken zal de 
methode zoals beschreven voor geroerde monsters kwaliteitsklasse 3 t.e.m.5 worden toegepast, 
afhankelijk van de gebruikte boortechniek en het boorgereedschap; als bemonsteringscategorie 
gelden zowel B als C. Zowel de kwaliteitsklasse als de bemonsteringsklasse worden beschreven in 
NBN EN ISO 22475-1:2007. 

Tenzij anders bepaald in de opdrachtdocumenten wordt van de aangeboorde grond per 0,5 m een 
geroerd monster ontnomen dat representatief is voor die halve meter. 

Wanneer een laagscheiding aangetrokken wordt, dient een extra geroerd monster te worden 
ontnomen en wordt dit aangegeven op de terreinboorstaat met een horizontale lijn. 

De ontnomen monsters zijn representatief voor de aangeboorde laag. 

In het geval dat grondmonsters dienen ontnomen te worden voor zowel het bepalen van 
grondlaagkarakteristieken als voor milieuhygiënisch onderzoek, zal de monstername ontdubbeld 
worden.  

In het specifiek geval van ontnemen van monsters voor milieuhygiënisch onderzoek, d.m.v. boringen, 
zal dit gebeuren onder toezicht van een erkend bodemsaneringsdeskundige. Hij zal een 
bemonsteringsvoorstel opmaken dat voldoet aan de geldende regelgeving zoals beschreven in de 
opdrachtdocumenten. Dit bemonsteringsvoorstel geeft een duidelijk en realistisch overzicht van de 
boringen, het aantal en de dieptes van de te ontnemen monsters en alle inlichtingen die gevraagd 
zijn in de opdrachtdocumenten. 

2.4.1.1.A.2 Ontname van ongeroerde monsters 

Voor de ontname van ongeroerde monsters voor het uitvoeren van grondmechanische laboproeven 
geldt de kwaliteitsklasse 1; als bemonsteringscategorie geldt A. Zowel de kwaliteitsklasse als de 
bemonsteringsklasse worden beschreven in NBN EN ISO 22475-1:2007. 
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De precieze dieptes waar de ongeroerde monsters genomen moeten worden, worden ten laatste 
twee werkdagen voor de uitvoering van de boringen zelf vastgelegd door de aanbestedende 
overheid. De opdrachtdocumenten geven een vermoedelijk aantal te ontnemen ongeroerde monster 
per boring op. 

De ongeroerde monsters worden statisch gestoken met dunwandige stalen bussen. Noch het gebruik 
van een ronddraaiende monsternemer noch het gebruik van een monsternemer dewelke wordt 
ingeklopt is toegestaan. De monsters zullen minstens 30 cm lang moeten zijn om de volledige 
uitvoering van de laboproeven te verzekeren. Indien bij het steken van ongeroerde monsters de 
monsterbus minder dan 20 cm gevuld is, dan moet 0,5 m dieper een 2e poging worden ondernomen. 

2.4.1.1.B DROOGBORINGEN MET CONTINUE MONSTERONTNAME 

Voor een continu monster ter bepaling van de grondlagen op zicht, geldt zowel de kwaliteitsklasse 2 
(cohesieve lagen) als 3 (niet-cohesieve lagen); als bemonsteringscategorie geldt B. 

Per gestoken monster dient een rendement groter dan 90 % gehaald te worden; d.w.z. voor een 
monster van 1m dient de buis tenminste gevuld te zijn met 90 cm ontnomen grond. 

Na iedere monsterontname dient de bodem van het boorgat gereinigd te worden.  

Indien de opdrachtdocumenten aangeven dat geroerde monsters ontnomen moeten worden gelden 
de bepalingen van SB 260-22-2.4.1.1.A.1 en indien ongeroerde monsters ontnomen moeten worden 
gelden de bepalingen van SB 260-22-2.4.1.1.A.2. 

2.4.1.1.C SPOELBORINGEN 

Tenzij de opdrachtdocumenten het anders aangeven wordt de spoelboring onverbuisd uitgevoerd 
conform de voorschriften bepaald in NBN EN ISO 22475-1:2007. De minimale diameter wordt 
opgegeven in de opdrachtdocumenten. De opdrachtnemer geeft verder aan of deze 
boorgatdiameter overeenstemt met de benodigde boorgatdiameter voor de peilfilters en 
pompputten. 

2.4.1.1.D KERNBORINGEN  

De kernboring wordt toegepast voor de ontname van ongeroerde monsters (kernen) in vaste 
gesteenten. Kernboren is het boren van een gat waarbij een cilindervormig gedeelte van de formatie 
(de kern) zo onaangetast mogelijk blijft. Er wordt gebruik gemaakt van een binnen- en een 
buitenbuis. De buitenbuis draait t.o.v. de binnenbuis via een stelsel van kogellagers. Onderaan de 
buitenbuis zit de boorkroon. De boorkroon freest een cilindervormige kern uit het gesteente. D.m.v. 
de boorspoeling, die via de boorstang naar beneden wordt geperst, wordt het boorgruis 
weggespoeld. De niet-draaiende binnenbuis schuift over de kern heen. Bij het trekken breekt de kern 
vervolgens af. 

Voor ontname van de kernen is de categorie A van bemonsteringsmethode vereist 
(zie NBN EN ISO 22475-1:2007). 

De kernboor heeft een buitendiameter van minstens 100 mm. Wanneer het rendement aan kernen, 
of de TCR “total core recovery”, kleiner wordt dan 95 % dienen de tochten tot maximum 0,50 m te 
worden beperkt. 

In een aantal gevallen zal eerst moeten gekernd worden doorheen een bestaande constructie (bv. 
kaaimuur) waarna er hieronder verder verbuisd moet geboord worden met discontinue 
monsterontname. In deze gevallen zal een minimale diameter van 175 mm nodig zijn. 

2.4.1.1.E HAMERBORINGEN 
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Het hamerboren wordt uitgevoerd volgens de DTH-methode (Down the Hole). Hierbij wordt 
onderaan de boorstangen een metalen hamer gemonteerd. Deze hamer is onderaan uitgerust met 
een beitel. De beitel is voorzien van een patroon van geharde stalen noppen of kleine beiteltjes. De 
hamer stoot de beitel snel achter elkaar met kracht op de harde bodem, terwijl de hamer met beitel 
langzaam wordt rondgedraaid. Op die manier raken de noppen van de beitel steeds andere 
gedeelten van de bodem en wordt het gesteente verbrijzeld. Het boorgruis wordt door middel van 
lucht, of een ander medium, verwijderd. Dit medium wordt via de boorstangen onder hoge druk naar 
de hamerboor en de beitel geperst aan de onderkant. Door de hoge snelheid neemt het medium het 
boorgruis mee. Omdat de boorgatwand daarbij meestal uit zichzelf in stand blijft, is over het 
algemeen geen boorbuis vereist. Wel wordt aan de bovenkant van het boorgat een mantelbuis 
gebruikt. 

Het principe van de hamerboring is voorgesteld op de figuur 22-2-5. 

Figuur 22-2-5: Hamerboren 

Tenzij de opdrachtdocumenten anders aangegeven wordt het hamerboren onverbuisd uitgevoerd. In 
de opdrachtdocumenten wordt ook de minimale diameter van het boorgat aangegeven. 

2.4.1.1.F DIAGRAFIEBORINGEN 

De diagrafieboring wordt aangewend als destructieve boring in vaste gesteenten ter bepaling van de 
boorparameters in functie van de boordiepte tijdens het boorproces. 

De aangewende boormachine is bij voorkeur een hydraulisch aangedreven boormachine voorzien 
van een kernboorkop met een hoog draaimoment (min. 800 daNm) en uitgerust met de nodige 
apparatuur en aansluitingen voor het registreren van de boorparameters. De opdrachtdocumenten 
geven aan welke boorparameters dienen te worden geregistreerd. 

2.4.1.1.G SONISCHE BORINGEN 

Bij het sonisch boren wordt hoogfrequente resonantie-energie opgewekt in de sonische boorkop 
door twee ronddraaiende gewichten en overgedragen langs de boorbuis naar een boorbit. Bij het 
roto-sonisch boren roteert de boorbuis gelijktijdig, zodat de resonantie-energie gelijk verdeelt over 
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het boorbit en het te doorboren materiaal. Hierdoor kunnen vrijwel alle formaties (van klei, grind en 
zand tot gesteente) worden doorgeboord met een maximale productiviteit. 

Sonische boringen laten toe om monsters te ontnemen met een gemengde geologie. Voor het 
ontnemen van goede kwaliteit ongeroerde monsters wordt de boorinstallatie en -werkwijze hierop 
aangepast.  

Tijdens het sonisch boren komt weinig overtollig boormateriaal vrij. Daarnaast kan gebruik worden 
gemaakt van de Aqualock techniek. Bij deze techniek wordt d.m.v. een dikwandige cilinder sampler 
op waterdruk een boorkern ontnomen. De Aqualock techniek zorgt voor goede profielbeschrijvingen 
en is geschikt voor wateren tot 100m diep en heeft een boordiepte van maximaal 4m. Het apparaat 
kan o.a. zowel in klei als in (grof) grindhoudend zand gebruikt worden. 

Sonische boringen kunnen gebruikt worden voor het plaatsen van peilbuizen.  

Sonische boringen kunnen ook worden gebruikt om sonderingen (of vinproeven) te kunnen 
uitvoeren doorheen/onder een bovenliggende hardere formatie. In deze gevallen wordt een 
sonische boring uitgevoerd doorheen de bovenliggende grondlaag. 

2.4.1.1.H BORING TEN BEHOEVE VAN MÉNARD PRESSIOMETER 

In sommige gevallen is het vereist om pressiometerproeven uit te voeren ter bepaling van de 
stijfheid van de grondlagen. In deze gevallen wordt een boring uitgevoerd waarin de 
pressiometerproef vervolgens kan worden ingevoerd. De diameter van de boringen is aangepast aan 
de diameter van de pressiometrische sonde en zal niet groter zijn dan 1,15 maal de nominale 
diameter van de pressiometrische sonde. 

2.4.1.2 Wijze van de uitvoering  

2.4.1.2.A UITZETTEN EN INMETEN VAN ONDERZOEKSPUNTEN 

Het uitzetten en inmeten van de onderzoekspunten gebeurt conform de bepalingen van  
SB 260-22-2.1.1.2.B. 

2.4.1.2.B DROOGBORING MET DISCONTINUE MONSTERONTNAME 

Het boorapparaat wordt verticaal opgesteld; dit wordt gecontroleerd d.m.v. een waterpas. 

Vóór het starten van de boring wordt een vast punt, nl. het scharnierpunt tafel/mast en/of de 
afstand van de bovenkant van de rotatietafel t.o.v. het maaiveld afgemeten. Alle ontnamedieptes 
van de monsters en de nuttige gegevens van de boring worden immers t.o.v. een welbepaald 
referentiepunt opgemeten en daarna omgerekend naar diepten t.o.v. het maaiveld.  

Tijdens de boring worden de voerbuizen continu mee geboord waarbij de regel geldt dat het 
boorgereedschap zich nooit dieper dan 0,5 m onder de verbuizing mag bevinden. 

Bij het boren in zand onder de grondwaterstand, wordt het waterpeil in het boorgat ongeveer gelijk 
gehouden met de grondwaterstand, dit ter voorkoming van grondopstijging in de voerbuizen. 

Bij het voorkomen van artesisch grondwater is het nodig het waterpeil in het boorgat hoger dan het 
grondwaterpeil in te stellen. 

Monsterbehandeling, de stockage ervan op de werf onder geconditioneerde omstandigheden zoals 
vastgelegd in de voorgelegde norm en het transport naar het adres zoals weergegeven in de 
opdrachtdocumenten dient te gebeuren zoals vastgelegd in de bepalingen onder SB 260-22-2.8. 

2.4.1.2.B.1 Ontname van geroerde monsters 

De ontnamediepte van de geroerde monsters en frequentie is beschreven in SB 260-22-2.4.1.1.A.1. 
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Zijn uitgesloten: 

- boren met de continue volle avegaar;  

- boren over een diepte van meer dan 0,50 meter met de avegaarboor en puls; 

- boren over een diepte van meer dan 1,50 meter met de drievoudige kernbuis. 

De monsters worden gevat in hermetisch gesloten doorzichtige plastieken bokalen/potten met een 
inhoud van ca. 0,70 liter. De bokalen/potten worden voor ongeveer 3/4 gevuld met grond. Ze zijn 
zodanig vervaardigd dat men er eenvoudig met de hand in kan om grond uit te nemen voor de 
grondsoortbeschrijving, dwz. dat de opening bovenaan een minimale diameter van 10cm heeft. Bij 
het ontnemen van zandmonsters mogen bij het pulsen de fijne deeltjes niet verloren gaan; de grond 
met pulsboor wordt verzameld in een recipiënt (emmer, enz.) en na volledige bezinking van de fijne 
deeltjes wordt deskundig het grondmonster ontnomen. 

Bij het boren in gronden met een groot percentage aan grind, nl. meer dan 25 %, wordt een grotere 
hoeveelheid ontnomen. Naast de normale hoeveelheid in de hermetisch gesloten bokaal, wordt 
supplementair een monster van ca. 5 kg genomen en opgeslagen in een plastiek zak. Op deze zak 
worden alle nuttige identificatiegegevens leesbaar en duidelijk genoteerd in onuitwisbare inkt. 

Tijdens de uitvoering van de boring wordt visueel de aan de oppervlakte gebrachte grondsoort 
bepaald, de laagscheidingen, de gegevens i.v.m. het grondwater en andere nuttige gegevens zoals de 
dieptes waar water werd toegevoegd in het boorgat. Al deze informatie wordt op de 
terreinboorstaat genoteerd. Hiervoor wordt het formulier “Terreinboorstaat discontinu boren” 
SB 260-22-2.12.2.1 aangewend.  

2.4.1.2.B.2 Ontname van ongeroerde monsters 

Vooraleer een ongeroerd monster wordt ontnomen dient de onderkant van de voerbuis tot aan de 
bodem van het boorgat te worden gebracht en dient het boorgat te worden gereinigd. Het nemen 
van het ongeroerd monster gebeurt steeds in één statische indrukbeweging. 

Indien een ongeroerd monster mislukt is of de winning (lengte) van het ongeroerde monster in de 
bus minder dan 20 cm bedraagt, doet de boormeester 0,5 m dieper een nieuwe poging op 
voorwaarde dat de ontname nog in dezelfde grondlaag geschiedt.  

Alle vereiste schikkingen worden genomen om de ontname van ongeroerde monsters te doen 
slagen; voldoende zwaar boorapparaat, eventueel verankeren van het boorapparaat, enz. 

Voor het ontnemen van ongeroerde monsters wordt een open steekapparaat met dunwandige 
monstersteekbus gebruikt. Dit voldoet aan de richtlijnen van de opgelegde norm. Enkel bij het 
handboren mag de binnenmiddellijnverhouding 0,5 < Ci ≤ 1,5 bedragen.  

De cilindervormige monstersteekbussen moeten recht, glad, schoon en vrij van roest zijn en mogen 
geen deuken vertonen. 

De ongeroerde monsters worden genomen met statisch gestoken dunwandige stalen steekbussen 
die in tabel 4 van NBN EN ISO 22475-1:2007 worden vermeld als OS-T/W-PU (open-tube samplers, 
thin-walled/pushed). De voorkeur gaat uit naar de in Vlaanderen klassiek toegepaste dunwandige 
stalen steekbussen met een lengte van 60 cm die over 50 cm gestoken worden. Het monster is 
minimaal 30 cm lang. De monsterbussen zijn maximaal 60 cm lang. 

De minimale binnendiameter van de monsterbus (inside diameter of the sample tube) D3 bedraagt 
100 mm. 

2.4.1.2.C DROOGBORING MET CONTINUE MONSTERONTNAME  
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De droogboring met continue monsterontname wordt uitgevoerd als slagboring met een slag-
steekapparaat en bijhorende ramkernbuis met continue verbuizing d.m.v. een holle avegaar of d.m.v. 
steunbuizen.  

Verbuizing d.m.v. holle avegaarbuizen. 
Tenzij in de opdrachtdocumenten anders aangegeven wordt bij gebruik van de holle avegaarboor, 
gekoppeld aan de ramkernbuis, gewerkt met een ramkernbuis met een PVC-liner met als 
afmetingen: lengte 1m en diameter/wanddikte 80 x 1,8 mm. 

Onder de grondwaterstand wordt tijdens de boring de holle avegaar over haar volledige lengte 
gevuld met water. 

Bij het aantreffen van een zeer harde laag, wordt deze laag doorgeboord bij middel van een rotsboor 
die op de pilootverlenging van de holle avegaar kan worden geplaatst. 

Verbuizing d.m.v. steunbuizen. 
Tenzij in de opdrachtdocumenten anders aangegeven wordt bij gebruik van steunbuizen in 
combinatie met een slagsteekapparaat gewerkt met een slagsteekapparaat waarin een PVC-liner is 
gevat met als afmetingen: lengte 1 m en diameter/wanddikte 100 x 1,8 mm. 

De opdrachtdocumenten geven aan of gebruik dient te worden gemaakt van kisten voor het 
verzamelen van de grondmonsters. 

2.4.1.2.D KERNBORING 

De kernboring wordt uitgevoerd volgens §7 “Rock sampling methods” van NBN EN ISO 22475-1:2007. 

De kernboringen worden uitgevoerd volgens één van onderstaande boormethoden:  

- de dubbele kernboor of kernbuis met boorstangen; 

- de drievoudige kernboor met boorstangen; 

- de wireline kernboor met boorcasings. 

Afhankelijk van het type gesteente, de hardheid en de abrasiviteit, wordt er een selectie gemaakt van 
de meest geschikte kernboorkroon.  

De boring wordt zodanig uitgevoerd, dat een zo hoog mogelijk rendement aan kernen wordt 
verkregen. Het boorgruis en het spoelwater worden opgevangen in een cascadebak met 
verschillende compartimenten waarin het boorgruis kan bezinken en het water gerecupereerd. 

De kernmonsters worden verzameld in kisten. Deze kisten vervaardigd uit hout of harde kunststof 
hebben een nuttige lengte van 1 m en laten opslag toe van 1 à 2 m aangeboord gesteente. De 
monsters worden in deze kisten volgens ontnamediepte geschikt, met duidelijke aanduiding in 
onuitwisbare inkt van boven- en onderkant van de aangeboorde kernen. De verschillende 
boorstappen of tochten worden gescheiden door dwarsplankjes, met vermelding van de begindiepte 
van de tochten. 

2.4.1.2.E HAMERBORING 

2.4.1.2.E.1 Onverbuisd hamerboren. 

Bij de hamerboring wordt een aangepast type persluchthamer aangewend in functie van de 
opgegeven diepte en de richtlijnen in de opdrachtdocumenten. 

2.4.1.2.E.2 Verbuisd hamerboren. 

De voerbuizen volgen stelselmatig de excentrische boorkop en zorgen ervoor dat het boorgat tot op 
de volledige diepte open blijft staan.  
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2.4.1.2.F DIAGRAFIEBORING 

De boringen worden uitgevoerd door ervaren personeel. Bij de keuze van de aan te wenden 
boortechniek wordt ervan uitgegaan dat de op de boorstangen uitgevoerde axiale kracht en de 
rotatiesnelheid van de boorkop tijdens de volledige boring, zoveel mogelijk constant worden 
gehouden en dat dezelfde boormethode wordt aangehouden over de volledige te boren hoogte. 

Een automatisch systeem van registratie van de te meten parameters elimineert alle handelingen die 
deze registratie kunnen storen zoals o.a. de controles van het geboorde gat, het monteren en 
plaatsen van nieuwe boorstangen, enz. 

De uitvoering van de diagrafieboring gebeurt in functie van de vereiste boorparameters vermeld in 
de opdrachtdocumenten en in nauw overleg met de aanbestedende overheid. 

De berekende waarden van de specifieke energie worden eveneens in functie van de diepte 
meegedeeld en samen met de andere parameters overzichtelijk grafisch weergegeven.  

De heterogeniteit, de zones van gescheurde/gespleten rots/gesteente, de doorlatende zones, de 
holtes, de breukvlakken en de zones van slappere lagen zoals bv. klei of leem zijn in het 
onderzoeksterrein en aan de hand van de opgemeten parameters nauwkeurig te bepalen. De 
primaire parameters worden geregistreerd zonder uitmiddeling van de waarden.  

De maximale amplitude van de ogenblikkelijk gemeten penetratiesnelheid van het boortuig laat toe 
gaten, holtes en gespleten zones duidelijk op het diagram te registreren. 

De diagrafie van de boordruk op het gereedschap laat eveneens een controle toe van het 
werkpatroon en de regelmaat van de booroperaties. 

De diagrafie van het werkkoppel op het boorgereedschap geeft een idee over de pakkingsdichtheid 
van de aangeboorde grondlagen en vergemakkelijkt de interpretatie van de andere parameters. 

Bij de uitvoering van de diagrafieboringen wordt de gemeten amplitude gevisualiseerd op de werf. 
Deze visualisatie omvat een grafiek van de vooropgestelde parameters in functie van de diepte op 
schaal 1/20. 

De boorparameters worden geregistreerd met behulp van een meetsysteem, dat de volgende 
elementen omvat: 

- een elektronische weerbestendige controle-eenheid, waarmee de signalen van de 
meetinstrumenten worden gedigitaliseerd en doorgestuurd naar een minicomputer; 

- een thermische schrijver met voldoende hoge resolutie, waarmee tijdens de boring minstens  
vijf parameters kunnen worden gevisualiseerd. Deze parameters zijn ofwel primaire (gemeten) 
parameters, ofwel samengestelde parameters, verkregen door verwerking van de primaire 
parameters (bv. door uitmiddelen). Het afrollen van het papier verloopt gelijkmatig met de 
verdieping van het boorwerktuig. Een digitale variant is ook toegelaten. 

De metingen geschieden minstens om de 5 mm. 

Bij uitvoering van de diagrafieboring wordt als boorvloeistof zuiver water aangewend. Voor het 
zuiver maken van het boorgat kan lucht worden aangewend.  

2.4.1.2.G SPOELBORING 

De spoelboring wordt uitgevoerd conform de bepalingen van NBN EN ISO 22475-1:2007. 

Bij de plaatsing van peilbuizen en pompputten d.m.v. een spoelboring wordt het boorgat, na 
plaatsing van de filter, schoon gepompt. Het schoonpompen is een last van de aanneming. 

Tenzij de opdrachtdocumenten het anders aangeven worden geen additieven in het spoelwater 
toegestaan. 
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2.4.1.2.H SONISCHE BORING 

De sonische boring wordt standaard uitgevoerd met behulp van de Aqualock techniek. 

2.4.1.2.I BORING TEN BEHOEVE VAN MÉNARD PRESSIOMETERPROEVEN (PMT) 

De boring wordt uitgevoerd volgens NBN EN ISO 22476-4. 

De boorwijze zal conform tabel C.1 van NBN EN ISO 22476-4 aangepast worden aan de verschillende 
lithologische grondtypen die men tegenkomt teneinde de verstoring van het boorgat en de 
boorgatwanden zo veel mogelijk te beperken . 

In functie van de gevraagde diepte en de stabiliteit van de grondlagen zullen één of meerdere 
voerbuizen voorzien worden om de stabiliteit van het boorgat te garanderen.  

Ontnemen van ongeroerde monsters in het boorgat is niet toegelaten. 

De tijd tussen uitvoeren van het boorgat tot op de gewenste diepte van de pressiometerproef, en het 
uitvoeren van de pressiometerproef wordt conform tabel C.2 van NBN EN ISO 22476-4 zo kort 
mogelijk gehouden. 

2.4.1.3 Rapportering 

Op 1 januari 2017 trad het besluit tot erkenning als boorbedrijf in werking. Vanaf die datum moeten 
de boorbedrijven een geotechnische erkenning in het kader van VLAREL bezitten. Aan deze 
erkenning is ook een rapporteringverplichting verbonden naar eDOV. Alle uitgevoerde boringen 
dienen dus gerapporteerd te worden via het e-loket meldpunt boringen. De databestanden wordt in 
XML formaat ingevoerd in eDOV.  

Bij boringen te water worden de coördinaten van de onderzoekspunten (in Lambert 72 coördinaten) 
en de aanvangspeilen (= bodempeil in m TAW) van de boringen opgemeten door de opdrachtnemer 
en meegedeeld.  

Voor elke boorlocatie worden de formulieren uit SB 260-22-3.4 volledig ingevuld. 

Een pdf-versie van deze formulieren wordt dagelijks via mail doorgestuurd naar de aanbestedende 
overheid. De contactgegevens worden meegedeeld in de opdrachtdocumenten. 

Na elke boorcampagne zal de opdrachtnemer binnen de vijftien werkdagen in tweevoud een 
papieren en een digitaal rapport van de uitgevoerde boringen afleveren bij de aanbestedende 
overheid. Dit rapport bevat minstens de volgende elementen en de eventueel in de 
opdrachtdocumenten gevraagde gegevens: 

- het referentienummer van het rapport; 

- de datum waarop het rapport opgesteld werd; 

- eventueel gewijzigde inplanting van de uitvoeringslocaties; 

- de coördinaten van de uitvoeringslocaties (LAMBERT 72 + TAW-peil); 

- een beschrijving van de uitvoeringsmodaliteiten (bemonsteringsmethode, opstelling); 

- de bij uitvoering aangemaakte terreinboorstaten (zie SB 260-22-2.4.1.4); 

- de XML-bestanden worden digitaal aangeleverd en voldoen aan de richtlijnen vastgelegd onder 
https://dov.vlaanderen.be/page/dov-uitwisselingsformaat. Enkel data die conform de richtlijnen 
werden gevalideerd zullen aanvaard worden; 

- alle andere relevante vaststellingen, voorvallen, bemerkingen, enz. die van belang zouden kunnen 
zijn bij de interpretatie van de boringen; 

- de opgemeten waterpeilen; 

https://dov.vlaanderen.be/page/dov-uitwisselingsformaat
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- de belangrijkste gegevens per onderzoekslocaties en bijhorende boring(en) worden samengevat 
in een technische fiche waarop volgende informatie is terug te vinden: 

- het referentienummer van het onderzoekspunt; 
- de specificaties van de uitgevoerde boring(en) (datum uitvoering, diepte, vaststelling, type 

boring, diameter van het boorgat); 
- per onderzoekslocatie een duidelijke foto met enkele referentiepunten op de achtergrond. 

Voor de rapportering, m.b.t. het uitzetten en inmeten van de onderzoekspunten, zijn de bepalingen 
van SB 260-22-2.1.1.2.B van toepassing. Van alle onderzoekspunten wordt onmiddellijk na uitvoering 
van de proeven (in casu boringen) een duidelijke schets met referentiepunten opgemaakt en een 
digitale foto genomen, eveneens met blijvende referentiepunten. 

2.4.1.4 De terreinboorstaat 

Tijdens het uitvoeren van de boring wordt een terreinboorstaat opgemaakt die moet worden 
voorgelegd bij het plaatsbezoek van de aanbestedende overheid en/of de auditor of binnen de week 
na het beëindigen van elk van de boringen moet worden overgemaakt aan de aanbestedende 
overheid. In functie van het type boring zal volgende boorstaat worden aangewend: 

2.4.1.4.A DROOGBORING MET DISCONTINUE MONSTERONTNAME 

Hiervoor wordt het formulier “Terreinboorstaat discontinu boren” SB 260-22-2.12.2.1 aangewend.  

2.4.1.4.B DROOGBORING MET CONTINUE MONSTERONTNAME  

Hiervoor wordt het formulier “Terreinboorstaat continu boren” SB 260-22-2.12.2.2 aangewend.  

2.4.1.4.C SPOELBORING 

Hiervoor wordt het formulier “Terreinboorstaat continu boren” SB 260-22-2.12.2.2 aangewend.  

2.4.1.4.D KERNBORING 

Hiervoor wordt het formulier “Terreinboorstaat continu boren” SB 260-22-2.12.2.2 aangewend.  

2.4.1.4.E HAMERBORING 

Hiervoor wordt het formulier “Terreinboorstaat continu boren” SB 260-22-2.12.2.2 aangewend.  

2.4.1.4.F DIAGRAFIEBORING 

Hiervoor wordt het formulier “Terreinboorstaat continu boren” SB 260-22-2.12.2.2 aangewend.  

2.4.1.4.G SONISCHE BORING 

Hiervoor wordt het formulier “Terreinboorstaat continu boren” SB 260-22-2.12.2.2 aangewend.  

2.4.1.4.H BORING TEN BEHOEVE VAN MÉNARD PRESSIOMETERPROEVEN (PMT) 

Tenzij de opdrachtdocumenten iets anders bepalen, wordt hiervoor het formulier “Terreinboorstaat 
discontinu boren” SB 260-22-2.12.2.1 aangewend. 

2.4.1.5 Binnenbrengen van de grondmonsters 

De bepalingen van SB 260-22-2.8 zijn van toepassing. 
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2.4.2 Meetmethode voor hoeveelheden 

2.4.2.1 Droogboringen met discontinue monsterontname 

2.4.2.1.A DROOGBORINGEN MET DISCONTINUE MONSTERONTNAME: 

Deze post wordt uitgedrukt in m. 

Deze post omvat de boringen en alle bijhorigheden ter onderkenning van de ondergrond al dan niet 
voor het plaatsen van monitoringsapparatuur. 

De rapportering is in deze post inbegrepen. 

Wanneer de boringen uitgevoerd zijn vanop het water, kan enkel het effectief geboord aantal meters 
vanaf bodempeil worden doorgerekend; het plaatsen van de verbuizing over de diepte van het 
wateroppervlak zit hier intrinsiek in vervat.  

2.4.2.1.B MEERPRIJS VOOR ONTNAME VAN ONGEROERDE MONSTERS:  

Deze post wordt uitgedrukt in stuk.  

Deze post omvat de meerprijs voor de ontname van ongeroerde monsters bij boringen en alle 
bijhorigheden ter onderkenning van de ondergrond al dan niet voor het plaatsen van 
monitoringsapparatuur. 

De levering van de stalen monsterbussen (incl. de afsluitdeksels), het binnenbrengen van de 
monsters én de rapportering, is inbegrepen in deze post.  

De stalen monsterbussen worden eigendom van de aanbestedende overheid. 

2.4.2.1.C MEERPRIJS VOOR ONTNAME VAN GEROERDE MONSTERS:  

Deze post wordt uitgedrukt in m.  

Deze post omvat de meerprijs voor ontname van geroerde monsters bij boringen en alle 
bijhorigheden ter onderkenning van de ondergrond al dan niet voor het plaatsen van 
monitoringsapparatuur. 

De levering van de plastieken bokalen/potten met deksel, het binnenbrengen van de monsters én de 
rapportering, is inbegrepen in deze post.  

2.4.2.1.D MEERPRIJS VOOR ONTNAME VAN GEROERDE MONSTERS IN HET KADER VAN 
MILIEUHYGIENISCH ONDERZOEK  

Deze post wordt uitgedrukt in m. 

Deze post omvat de meerprijs voor ontname van geroerde monsters bij boringen in het kader van 
milieuhygiënisch onderzoek. 

De levering van de plastic potten met deksel, het binnenbrengen van de monsters én de 
rapportering, is inbegrepen in deze post.  

2.4.2.2 Droogboringen met continue monsterontname  

Deze post wordt uitgedrukt in m. 

Deze post omvat de boringen en alle bijhorigheden ter onderkenning van de ondergrond al dan niet 
voor het plaatsen van monitoringsapparatuur. 

De levering van de PVC-liners, het binnenbrengen van de monsters én de rapportering, is inbegrepen 
in deze post. 



 

december 2021 standaardbestek 260 versie 2.0a 22-31 

Wanneer de boringen uitgevoerd zijn vanop het water, kan enkel het effectief geboord aantal meters 
vanaf bodempeil worden doorgerekend; het plaatsen van de verbuizing over de diepte van het 
wateroppervlak zit hier intrinsiek in vervat.  

2.4.2.3 Spoelboringen 

Deze post wordt uitgedrukt in m. 

Deze post omvat de boringen en alle bijhorigheden ter onderkenning van de ondergrond al dan niet 
voor het plaatsen van monitoringsapparatuur. 

Het binnenbrengen van de monsters én de rapportering, het schoonpompen van het boorgat na 
eventuele plaatsing van een waterpeilfilter is inbegrepen in deze post.  

2.4.2.4 Kernboringen 

Deze post wordt uitgedrukt in m. 

Deze post omvat de boringen en alle bijhorigheden ter onderkenning van de ondergrond al dan niet 
voor het plaatsen van monitoringsapparatuur. 

De levering van de PVC-bakken, het binnenbrengen van de kernen én de rapportering, binnen de 
week na beëindiging van de boring en het opbreken en herstellen in de oorspronkelijke toestand van 
de onderfundering en verharding is in deze post inbegrepen.  

2.4.2.5 Hamerboringen 

Deze post wordt uitgedrukt in m. 

Deze post omvat de boringen en alle bijhorigheden ter onderkenning van de ondergrond al dan niet 
voor het plaatsen van monitoringsapparatuur. 

De levering van de rapportering, binnen de week na beëindiging van de boring en het opbreken en 
herstellen in de oorspronkelijke toestand van de onderfundering en verharding is inbegrepen in deze 
post. 

2.4.2.6 Diagrafieboringen 

Deze post omvat de boringen en alle bijhorigheden ter onderkenning van de ondergrond over de 
dieptes opgegeven in de opdrachtdocumenten.  

Deze post wordt uitgedrukt in m. 

De opmeting en rapportage van de vereiste boorparameters zoals in de opdrachtdocumenten 
aangegeven en het opbreken en herstellen in de oorspronkelijke toestand van de onderfundering en 
verharding is inbegrepen in deze post. 

2.4.2.7 Sonische boringen 

Deze post wordt uitgedrukt in m. 

Deze post omvat de boringen en alle bijhorigheden ter onderkenning van de ondergrond al dan niet 
voor het plaatsen van monitoringsapparatuur. 

De levering van de rapportering, binnen de week na beëindiging van de boring en het opbreken en 
herstellen in de oorspronkelijke toestand van de onderfundering en verharding is inbegrepen in deze 
post. 

2.4.2.8 Boringen ten behoeve van de uitvoering van een Ménard pressiometerproef (PMT) 

Deze post wordt uitgedrukt in m. 
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Deze post omvat de boringen en alle bijhorigheden ter onderkenning van de ondergrond al dan niet 
voor het plaatsen van monitoringsapparatuur. 

De levering van de rapportering, binnen de week na beëindiging van de boring en het opbreken en 
herstellen in de oorspronkelijke toestand van de onderfundering en verharding is inbegrepen in deze 
post. 

2.4.3 Controles 

Indien blijkt dat de ontnomen (on)geroerde monsters/kernen niet overeenkomen met het door de 
aanbestedende overheid vooraf gekend grondonderzoek voor de betreffende site en/of als er 
duidelijke verschillen worden vastgesteld tussen de terreinboorstaat en de afgeleverde monsters, en 
er kan aangetoond worden dat dit het gevolg is van niet of foutief toepassen van de voorschriften, 
dan zal de hele boring geweigerd en niet betaald worden. De boring dient dan opnieuw binnen de 
oorspronkelijk voorziene uitvoeringstermijn uitgevoerd te worden, zonder verrekening. 

Indien er gegronde twijfel is over de werkelijke en de geregistreerde ontname dieptes, eventueel in 
combinatie met verkennend grondonderzoek ter plaatse, kan door de aanbestedende overheid een 
tegenproef worden uitgevoerd. 

Indien van een ontnomen ongeroerd monster aangetoond kan worden dat het verstoord is door het 
niet of foutief toepassen van de voorschriften, dan zal dit ongeroerd monster niet betaald worden.  

Indien een ontname voor ongeroerd monster mislukt, dient zoals beschreven een 2de poging te 
worden ondernomen. De eerste mislukte ontname wordt niet betaald. Als de tweede poging tot 
ontname lukt, wordt het gelukte monster aan 100 % verrekend. Als de tweede poging tot ontname 
mislukt, wordt die tegen 50 % verrekend. 

Indien bij continue monsterontname geen 90 % winning wordt gehaald zal de aanbestedende 
overheid de betaling à rato in mindering brengen. 

2.5 Trilboringen 

2.5.1 Beschrijving 

Monsters d.m.v. trilboringen (vibrocore boringen) worden enkel te water genomen en van op een 
geschikt werkplatform volgens SB 260-22-3. 

De trilboringen hebben tot doel om, al dan niet in relatie met seismische profielen, een gedetailleerd 
beeld te scheppen van de aanwezige sedimenten ter plaatse van de onderzoeksplaats. Op deze 
manier kunnen de sedimentatieprocessen in beeld gebracht worden en kunnen bijvoorbeeld 
aggregaatgebieden gedefinieerd worden. 

Bij een hydraulische trilboring wordt niet enkel gebruik gemaakt van het gewicht van het toestel om 
in het sediment te boren, de hydraulische kop met motor vibreert de steekbuis tot op de gewenste 
of best mogelijke diepte in het sediment. Het hoogfrequent trillen helpt dus om de wrijving tussen 
sediment en buis te verminderen waarna de buis zich door het (zandige) sediment omlaag begeeft 
met een quasi constante snelheid. Deze hydraulische kop wordt voorzien van stroom via een externe 
kabel, verbonden met een automatische lier op het dek.  

Deze techniek is in het bijzonder van toepassing voor de bemonstering van sedimenten tot maximum 
6 meter onder de waterbodem en is ook toepasbaar bij grotere waterdiepten. Deze techniek laat het 
toe om te boren in meer geconsolideerd en/of grover sediment, zoals dichtgepakt zand en stijve klei. 

Met behulp van trilboringen worden geroerde monsters ontnomen: de monsters zijn in enige mate 
“verstoord” omwille van het poriënwater dat zich verplaatst bij extractie, de expansie van aanwezige 
gassen, de wrijving bij het trillen en het manipuleren van de kernen. 
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2.5.1.1 Materialen 

Dit omvat alle materialen voor het nemen van trilboringen. De hydraulische trilboormachine bestaat 
uit volgende voornaamste onderdelen: 

- trileenheid (vibrating unit) die op en neer kan bewegen d.m.v. trilblok. Dit trilblok bestaat uit twee 
excentrische gewichten, die in tegengestelde richting bewegen, en een elektrische of 
pneumatische aandrijfeenheid; 

- stalen geleidingsframe bestaande uit een basisframe, twee of meerdere geleidingsbuizen, drie of 
vier hydraulische poten en kabels; 

- stalen steekbuis. Het ontbreken van een geleidingsframe kan tot gevolg hebben dat de steekbuis 
plooit in turbulent of ondiep water (crest line zandbanken). Dit kan zich ook voordoen bij het 
verplaatsen van het vaartuig tijdens de staalname omwille van bijvoorbeeld slechte 
weerscondities. Tijdens de campagne dient een voldoende groot aantal steekbuizen voorradig te 
zijn. 

Bijkomend zijn vereist: 

- PVC buizen die in de steekbuis geschoven worden en waarin de staalname tijdelijk bewaard blijft; 

- materiaal om de PVC buizen, na het eventueel verzagen in boorsegmenten, af te sluiten. Dit kan 
een schroefdop zijn of gewone dop, die onmiddellijk dichtgekleefd wordt met tape. Het is uiterst 
belangrijk om een goede sluiting te voorzien, zodat het aanwezige water niet kan ontsnappen bij 
manipulatie van de boorsegmenten en oxidatieprocessen zo min mogelijk kunnen plaatsvinden; 

- frame om de boringen of segmenten stabiel te stockeren aan boord en te transporteren naar de 
gewenste locatie. 

De opdrachtdocumenten specificeren de toe te passen booruitrusting en het type trilboormachine 
op basis van de vereiste boordiepte, de toegankelijkheid/bathymetrie van de onderzoekspunten en 
vereisten i.v.m. de monstername.  

2.5.1.2 Kenmerken van de uitvoering 

De trilboringen worden verwezenlijkt volgens ASTM D 4823-95:1999 “Standard guide for Core 
Sampling Submerged, Unconsolidated Sediments” tenzij anders opgegeven in de 
opdrachtdocumenten. 

De trilboringen dienen te worden verricht door ervaren en gekwalificeerd personeel. De 
dienstverlener die de trilboringen verricht, heeft voldoende opgeleid en gekwalificeerd personeel in 
dienst om de kwaliteit van de trilboring, de monsterbehandeling en de beschrijving van de boring en 
monsters te garanderen. Verder dient de opdrachtnemer aan te tonen dat hij minstens één 
deskundige met specialisatie in de geotechniek in dienst heeft, die met de supervisie van het 
terreinwerk belast is. 

De locatie voor de trilboringen wordt aangegeven in de opdrachtdocumenten en/of kan volgen uit 
een voorafgaand seismisch onderzoek.  

De opdrachtdocumenten beschrijven de te bemonsteren grondlagen.  

Vooraleer met de boring te beginnen, vergewist de opdrachtnemer er zich terdege van dat dit zonder 
gevaar kan geschieden voor eventuele ondergrondse en/of onder water gelegen constructies, 
leidingen, enz. Hij wint daartoe alle nuttige en noodzakelijke inlichtingen in bij de bevoegde 
instanties en/of (nuts)bedrijven.  

In geen geval zal de opdrachtnemer wachttijd of "stand-by" kunnen inroepen voor de periodes van 
inactiviteit, veroorzaakt door ongeschikt of slecht onderhouden materieel en/of door verkeerd 
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gebruik ervan en/of opgelopen beschadigingen aan de apparatuur en/of noodzakelijke 
bijhorigheden. 

Een nauwkeurige positionering van het ponton/schip is vereist. Ook de koers is van belang.  

De diepte- en plaatsbepaling van het vaartuig wordt uitgevoerd conform paragraaf  
SB 260-22-3.1.1.1.C. 

Een heel nauwkeurige koersbepaling, ook bij minimale bewegingen van het vaartuig, wordt 
verkregen door twee simultane positioneringen, evenwijdig aan de as van het ponton/schip. Het 
vaartuig dient goed gepositioneerd en gefixeerd te zijn ten opzichte van de theoretische 
trilboorpositie (offset hydraulische trilboormachine). Technische hulpmiddelen zoals het gebruik van 
de boegschroef, de achtersteven schroef (schip) of spudpalen (ponton) kunnen het fixeren van de 
positie verzekeren. 

De positie van de boorpunten (X-, Y- coördinaten) moet bepaald worden in UTM31 WGS84 
coördinaten, waarbij minimaal gebruik wordt gemaakt van een DGPS positioneringstoestel. De 
maximale afwijking in de X- en Y- richting t.o.v. het theoretisch vastgelegd boorpunt bedraagt 2 m, 
tenzij anders wordt aangegeven in de opdrachtdocumenten.  

De opdrachtdocumenten geven op of het bodempeil, ter plaatse van het exploratiepunt op het 
moment van de exploratie, dient te worden opgemeten ten opzichte van GLLWS OF LAT. Daarbij is 
een nauwkeurigheid van +/- 20 cm vereist, tenzij anders wordt aangegeven in de 
opdrachtdocumenten. De inschrijver moet bij zijn offerte de methode toelichten die hij zal 
aanwenden voor de meting van dit bodempeil ten opzichte van GLLWS (getijdecorrectie). De 
opdrachtnemer dient te rapporteren over hoe deze bodempeilen werden bepaald met opgave van 
het tijdstip van de opname, getijhoogte en alle relevante informatie, die de aanbestedende overheid 
moeten toelaten de metingen van de bodempeilen te controleren. 

Voor de opmeting van het bodempeil gelden de bepalingen SB 260-22-3.1.1.3.B. 

Tijdens het uitvoeren van de boring dienen, wanneer de hydraulische trilboormachine de bodem 
raakt, de X- en de Y- coördinaten van de positie van het toestel (fixpunt) opgemeten te worden, 
zodat ten allen tijde gekend is waar het toestel zich effectief bevindt ten opzichte van het schip en de 
theoretische positie. De afwijking van het fixpunt t.o.v. de theoretische positie mag maximaal 5 m 
bedragen, tenzij anders opgegeven in de opdrachtdocumenten. Tijdens de staalname wordt naast de 
positie ook de diepte geregistreerd volgens de bepalingen van paragraaf SB 260-22-3.1.1.3.B. 

Per exploratiepunt dient geëxploreerd te worden tot en met een minimale exploratiediepte van 5 m 
onder de zeebodem, tenzij anders aangegeven in de opdrachtdocumenten. Hierbij worden tot drie 
pogingen ondernomen. De opdrachtdocumenten specificeren de minimale diameter van de kern. 

Er kan afgeweken worden van de vereiste penetratiediepte voor de posities waar zich klei bevindt. 
Indien bij de eerste poging klei wordt aangetroffen in de steekbuis, kan opgedragen worden om geen 
tweede of derde poging te ondernemen. Er kan dan wel een staal genomen worden uit de 
kernvanger (onderste opvangframe van de steekbuis). 

Tijdens de boringen en naargelang de verkregen resultaten kan door de aanbestedende overheid 
worden beslist om tot een grotere diepte verder te boren of op een geringere diepte dan 
oorspronkelijk voorzien, te stoppen. Eventueel kan ook worden beslist dat bepaalde boringen niet 
moeten worden uitgevoerd.  

Ten laatste bij de aanvang der werken zullen de specificaties m.b.t. de nummering van de 
trilboringen overgemaakt worden. 

De buizen worden minimaal voorzien van drie labels met een duidelijke nummering: aan de 
bovenkant van het buissegment en op beide doppen.  
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Aan de bovenkant: centraal: naam van de kern, sectienummer (Romeins) & W(erk) of A(rchief) helft. 
Links: top & diepte (cm) en rechts: bodem & diepte (cm). De naam van de kern is meestal als volgt: 
platform-jaar-serienummer-type met: 

- platform: schip of hefplatform; 

- jaar: meestal laatste twee getallen; 

- serienummer: afhankelijk van cruise en/of jaartelling; 

- type: trilboormachine; 

- bovenste dop (links): naam van de kern; sectie & W of A; top & diepte (cm); 

- onderste dop (rechts): naam van de kern; Sectie & W of A; bodem & diepte (cm). 

2.5.1.2.A WIJZE VAN UITVOERING 

Volgend stappenplan beschrijft een effectieve monstername: 

- positionering van het vaartuig; 

- laten zakken van het toestel op de zeebodem; 

- noteren van de positie fixpunt, waterdiepte en tijdstip (t.b.v. getijdecorrectie); 

- uitvoeren van de boring; 

- ophalen van het toestel met steekbuis en volle PVC-buis en aan boord van het vaartuig plaatsen; 

- recupereren van de PVC-buis uit de steekbuis en plaatsen van een nieuwe PVC-buis voor de 
volgende boring; 

- noteren van de lengte van de trilboring; 

- bepalen en noteren van de aard van het eindsegment. Vaak geeft het eindsediment een indicatie 
waarom de trilboring onvoldoende diep genoeg penetreert in de ondergrond (bv. grint, schelpen, 
klei,...) (cf. beslissingsschema); 

- PVC-buis onderaan sluiten met een dop, dichtkleven met tape en het overtollige water langs de 
bovenzijde uit de buis laten; 

- PVC-buis afzagen tot waar hij volledig is gevuld en nadien met een sluitdop bovenaan afsluiten en 
dichtkleven met tape. Dit gebeurt door eerst te kloppen op de PVC-buis tot waar ze een eerste 
keer mag afgezaagd worden. Daarna visueel de exacte positie van de start van de sedimenten 
bepalen, en de kern een tweede keer afzagen; 

- PVC-buis aflijnen in stukken van 1 m en labellen alsook aanduiden van top, basis en diepte; 

- PVC-buis verzagen in boorsegmenten; 

- alle segmenten afsluiten met dop en dichtkleven met tape; 

- segmenten afdrogen en steeds in dezelfde richting met de top naar boven in frame plaatsen; 

- segmenten stockeren in vorstvrije omstandigheden en beschermd tegen bruuske bewegingen. 

Tijdens de uitvoering van de trilboring wordt de kern steeds zo verticaal mogelijk gehouden. Bij het 
verwijderen van de kern, op een verticale manier, wordt eerst de onderkant afgesloten met een dop 
en met tape verzegeld. Vervolgens wordt de kern verder verwijderd totdat aan de bovenzijde de 
overgang tussen sediment en water zichtbaar wordt. Door een kleine opening te maken in de wand, 
kan het water worden afgevoerd. Op sedimenthoogte wordt de kern voorzichtig afgezaagd, 
vervolgens afgesloten met een dop en met tape verzegeld. 
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De volledige boring dient in segmenten van 1 m gezaagd, met doppen afgesloten en met tape 
verzegeld te worden. Bij voorkeur wordt een zelfklevend meetlint aangebracht op de kern met 
intervallen van 10 cm. Bij conventie bevindt zich de bovenzijde (top) van de kern altijd aan de 
linkerzijde en de onderzijde (bottom) aan de rechterzijde. Dit wordt zo overgedragen op elke sectie.  

De opdrachtdocumenten specificeren wat er dient te gebeuren met specie uit niet-weerhouden 
pogingen. 

De buizen worden bij voorkeur rechtopstaand bewaard in een hiervoor voorzien frame; dit om 
verstoring van het sediment te minimaliseren. Indien niet mogelijk, dient de stapeling horizontaal te 
gebeuren in rekken waarbij de bovenzijde van de kern zich vooraan bevindt.  

De aandacht wordt in het bijzonder gevestigd op de noodzaak om op elk ogenblik de buizen tegen 
zon, vorst, schokken en trillingen te beschermen en dit vanaf de ontname in situ tot hun aflevering in 
het labo voor de verdere verwerking.  

Tijdens de boring wordt een terreinboorstaat ingevuld, die moet worden voorgelegd bij het 
plaatsbezoek van de aanbestedende overheid en/of auditer. De terreinboorstaat zal minstens de 
volgende informatie bevatten: 

- nummers van de genomen trilboringen; 

- tijdstip; 

- theoretische en werkelijke locatie van de boring; 

- waterdiepte; 

- lengte van de boring; 

- beschrijving van de vulling aan de onderkant en bovenkant van de PVC-buis (begin- en 
eindsegment); 

- alle relevante informatie over de monstername. 

Voor elke boring wordt door de opdrachtnemer binnen de vijftien kalenderdagen een rapport 
overgemaakt aan de aanbestedende overheid, in twee exemplaren op papier en in digitale vorm. 

2.5.1.3 Rapportering  

Bij elke trilboring wordt een rapport opgemaakt. Hiervoor wordt het formulier “ Opvolgingsfiche 
trilboringen” SB 260-22-2.12.6 aangewend. De terreinboorstaat zoals in SB 260-22-2.12.2 maakt 
integraal deel uit van de rapportering. De opdrachtdocumenten geven aan of er nog bijkomende 
gegevens moeten opgenomen worden in het rapport. 

2.5.2 Meetmethode voor hoeveelheden 

In de post voor het ontnemen van monsters d.m.v. trilboringen zijn begrepen: het voorzien van alle 
materiaal en materieel, het uitvoeren van een weerhouden poging volgens het beslissingsschema en 
het verwerken aan boord tot segmenten. Deze post wordt uitgedrukt in stuk. 

De niet-weerhouden pogingen komen niet voor betaling in aanmerking. 

Voor het inzetten van het vaartuig (schip, ponton of hefplatform) gelden de bepalingen 
SB 260-22-3.1. Het inzetten van het vaartuig dient in die posten opgenomen te worden. 

Boringen die niet op de opgegeven diepte geraken worden slechts betaald à rato van de behaalde 
diepte tenzij anders opgegeven in de opdrachtdocumenten. 

De inschrijver zal zich vergewissen van de lagenopbouw ter plaatse van de uitvoeringslocaties en zal 
hiervoor beroep doen op de gekende geotechnische gegevens (zie o.a. http://dov.vlaanderen.be). Bij 
het raadplegen van Databank Ondergrond Vlaanderen dient men ermee rekening te houden dat 

http://dov.vlaanderen.be/
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afdeling Geotechniek enkel instaat voor de kwaliteitsborging van de sonderingen en boringen 
uitgevoerd door afdeling Geotechniek zelf. 

De aanbestedende overheid kan het aantal trilboringen tijdens het verloop van de campagne 
wijzigen. Daarbij wordt uitdrukkelijk gesteld dat de opdrachtnemer in dit kader geen 
schadevergoeding en/of enige andere vergoeding mag eisen. 

2.5.3 Controles 

De tolerantie op de werkelijke positie t.o.v. de theoretische locaties dient gerespecteerd te worden 
en kan te allen tijde door de aanbestedende overheid gecontroleerd worden op de site.  

2.6 Ontname van monsters op een methode waarvoor geen boring nodig is 

Deze monsternames worden toegepast voor zowel fysisch, milieuhygiënisch/fysisch als biologisch 
onderzoek en worden enkel te water genomen vanop een geschikt werkplatform volgens 
SB 260-22-3. 

In het specifiek geval van ontnemen van monsters voor milieuhygiënisch onderzoek, d.m.v. boringen, 
zal dit gebeuren onder toezicht van een erkend bodemsaneringsdeskundige. Hij zal een 
bemonsteringsvoorstel opmaken dat voldoet aan de geldende regelgeving zoals beschreven in de 
opdrachtdocumenten. Dit bemonsteringsvoorstel geeft een duidelijk en realistisch overzicht van de 
boringen, het aantal en de dieptes van de te ontnemen monsters en alle inlichtingen die gevraagd 
zijn in de opdrachtdocumenten. De opdrachtnemer legt dit ondertekende bemonsteringsvoorstel 
voor aan de aanbestedende overheid. Deze behoudt zich het recht voor om het 
bemonsteringsvoorstel voor te leggen aan een onpartijdige bodembeheerorganisatie. 

De bodemsaneringsdeskundige zal bovendien gedurende de monsterontnames de werkzaamheden 
volgen en waken over de toepassing van de vigerende regelgeving omtrent behandelen, bewaren en 
transporteren van de monsters voor milieuhygiënisch onderzoek. Hij voorziet ter plaatse de 
monsters van een kenteken. Hij zorgt dat de nodige veiligheidsmaatregelen gekend zijn en opgevolgd 
worden. 

2.6.1 Bodemschep 

2.6.1.1 Beschrijving 

Deze bemonsteringstechniek gebeurt meestal door een duiker wanneer een nauwkeurige 
bemonstering (vb. talud) en/of aanvullende kennis van de gesteldheid van de bodem gewenst is. De 
kost van deze techniek omvat het ingezette materiaal en de inzet van de duiker. 

De opdrachtdocumenten specificeren het aantal monsters, de plaats en de aangewezen diepte 
waarop de monsters in de bodem dienen ontnomen te worden. 

2.6.1.1.A MATERIALEN 

Een bodemschep (zie figuur 22-2-6). 

 

 

 

 

 

Figuur 22- 2-6: Bodemschep 
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2.6.1.1.B KENMERKEN VAN DE UITVOERING 

De bodemschep die de duiker bedient, ook wel “snoepschep" genoemd is ontworpen om 
monstername uitgevoerd met een boxcorer na te bootsen. Er zijn verschillende types bodemschep. 
Eventueel kan ook een manueel afsluitbare schep (zie figuur) ingezet worden. 

2.6.1.1.C WIJZE VAN UITVOERING 

De opdrachtdocumenten specificeren het type bodemschep, op basis van de aangewezen 
hoeveelheid het te ontnemen bodemmateriaal per monster, de toegankelijkheid/bathymetrie van de 
onderzoekspunten en de vereisten i.v.m. de monstername. 

Tenzij anders bepaald in de opdrachtdocumenten gelden de bepalingen SB 260-22-2.8 voor wat 
betreft monsterbehandeling, stockage, transport en rapportering. 

2.6.1.2 Meetmethode voor hoeveelheden 

In de post voor het ontnemen van monsters d.m.v. een bodemschep zijn begrepen: het voorzien van 
alle materiaal en materieel, het uitvoeren van een weerhouden poging, het verwerken aan boord of 
aan wal, transport van de monsters naar het labo. Deze post wordt uitgedrukt in stuk. 

De niet-weerhouden pogingen komen niet voor betaling in aanmerking. 

Voor het inzetten van het vaartuig (schip, ponton of hefplatform) gelden de bepalingen SB 260-22-3. 
Het inzetten van het vaartuig dient in die posten opgenomen te worden. 

De aanbestedende overheid kan het aantal staalnames tijdens het verloop van de campagne 
wijzigen. Daarbij wordt uitdrukkelijk gesteld dat de opdrachtnemer in dit kader geen 
schadevergoeding en/of enige andere vergoeding mag eisen. 

2.6.1.3 Controles 

De tolerantie op de werkelijke positie t.o.v. de theoretische locaties dient gerespecteerd te worden 
en kan te allen tijde door de aanbestedende overheid gecontroleerd worden op de site.  

2.6.2 Boxcorer 

2.6.2.1 Beschrijving 

Dit type bestaat uit een ‘Box’, die de bodem in wordt gedrukt door haar (eigen) gewicht. De Boxcorer 
is omringd door een frame dat er voor zorgt dat de Boxcorer altijd recht op de bodem staat. 
Wanneer de Boxcorer op de bodem staat wordt er een schuif onder de Box geschoven voor captatie 
van het staal. Vanwege het grote gewicht en het frame bemonstert de Boxcorer relatief nauwkeurig. 
De Boxcorer functioneert minder goed in stromend water en vereist de inzet van een relatief groter 
vaartuig mét kraan (zie figuur 22-2-7).  
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Figuur 22-2-7: Boxcorer 

2.6.2.1.A MATERIALEN 

De opdrachtdocumenten specificeren het type boxcorer, op basis van de vereiste staalnamegrootte, 
de toegankelijkheid/bathymetrie van de onderzoekspunten en vereisten i.v.m. de monstername. 

2.6.2.1.B KENMERKEN VAN DE UITVOERING 

Er zijn verschillende types boxcorers in gebruik die voornamelijk variëren in gewicht en inhoud van 
de bakken. Voor verschillende doeleinden zijn aanpassingen gemaakt. Naast de inzet van de boxcorer 
is een aangepast vaartuig met kraan/lier vereist. 

2.6.2.1.C WIJZE VAN UITVOERING 

De boxcorer wordt op/in de bodem neergelaten onder haar (eigen) gewicht. Wanneer de boxcorer 
op de bodem staat wordt de schuif onder de box geschoven voor ontname van het staal.  

Tenzij anders bepaald in de opdrachtdocumenten gelden de bepalingen SB 260-22-2.8 voor wat 
betreft monsterbehandeling, stockage, transport en rapportering. 

2.6.2.2 Meetmethode voor hoeveelheden 

In de post voor het ontnemen van monsters d.m.v. een boxcorer zijn begrepen: het voorzien van alle 
materiaal en materieel, het uitvoeren van een weerhouden poging volgens het beslissingsschema, 
het verwerken aan boord of aan wal, het transport van de monsters naar het labo. Deze post wordt 
uitgedrukt in stuk. 

De niet-weerhouden pogingen komen niet voor betaling in aanmerking. 

Voor het inzetten van het vaartuig (schip, ponton of hefplatform) gelden de bepalingen SB 260-22-3. 
Het inzetten van het vaartuig dient in die posten opgenomen zitten. 

Boringen die niet op de opgegeven diepte geraken worden slechts betaald à rato van de behaalde 
diepte tenzij anders opgegeven in de opdrachtdocumenten. 

De aanbestedende overheid kan het aantal staalnames tijdens het verloop van de campagne 
wijzigen. Daarbij wordt uitdrukkelijk gesteld dat de opdrachtnemer in dit kader geen 
schadevergoeding en/of enige andere vergoeding mag eisen. 

2.6.2.3 Controles 

De tolerantie op de werkelijke positie t.o.v. de theoretische locaties dient gerespecteerd te worden 
en kan te allen tijde door de aanbestedende overheid gecontroleerd worden op de site.  

2.6.3 Happersystemen (Van Veen)  

2.6.3.1 Beschrijving 

Deze paragraaf beschrijft het nemen van sedimentstalen van de waterbodem door middel van de 
Van Veen happer (grijper) (zie figuur 22-2-8). 
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Figuur 22-2-8: Van Venn happer 

De Van Veen happer bestaat uit twee min of meer segmentvormige, scharnierende bakken met 
draagarmen. Door middel van een vergrendelingsmechanisme worden deze bakken in geopende 
stand afgevoerd naar de bodem. Bij contact met de bodem ontkoppelt de vergrendeling. Door het 
ophijsen worden de bakken tegen elkaar getrokken. Hiermee wordt tegelijkertijd een oppervlakkig 
sedimentmonster van de waterbodem genomen. 

De figuur toont een gemodificeerde Van Veengrijper met verzwaarde armen die aan beide helften 
zijn vastgemaakt, met een gewicht van +/- 50 kg en een inhoud van +/- 10 l. 

De Van Veen happer is goed inzetbaar bij bemonstering van de bovenste gedeelten van 
geconsolideerde waterbodems bestaande uit slib en/of zand. Voor de bemonstering van veenlagen, 
kleipakketten en grind is de Van Veen happer niet geschikt. Bij waterbodems met een slappe 
bovenlaag zal de fijne fractie van het monster vaak uitspoelen. 

Een monster dat met de Van Veen is genomen is steeds geroerd. Hierdoor is het onmogelijk een 
juiste beschrijving te geven van de plaatselijke waterbodemopbouw. Onnauwkeurigheden in de 
monsterneming ontstaan door: 

- wegspoelen van de fijne fractie tijdens bemonstering (afhankelijk van type); 

- onbekende indringingsdiepte, afhankelijk van bodemsamenstelling; 

- de grijper kan door een dunne sliblaag zakken zodat het niet bekend is op welke diepte het 
monster in de waterbodem is genomen. 

2.6.3.1.A MATERIALEN 

Er zijn verschillende types Van Veen happers in gebruik die voornamelijk variëren in gewicht (2,5 - 
100 kg) en inhoud van de bakken (0,5 - 25 liter). De meeste happers zijn vervaardigd uit 
gegalvaniseerd of roestvrij staal. Voor verschillende doeleinden zijn aanpassingen gemaakt, zoals:  

- bovenkleppen ten behoeve van subbemonstering;  

- zijwanden ter voorkoming uitstromen toplaag;  

- extra gewichten. 

De opdrachtdocumenten specificeren het type happer, op basis van de vereiste staalnamegrootte, 
de toegankelijkheid/bathymetrie van de onderzoekspunten en vereisten i.v.m. de monstername. 

Naast de inzet van de happer is een aangepast vaartuig met kraan/lier vereist. 

2.6.3.1.B KENMERKEN VAN DE UITVOERING 

De kleinere types happers zijn met handkracht te bedienen. Bij types met gewicht, inclusief monster, 
van 10 kg of meer moet met lieren gewerkt worden. Vaartuigen dienen over voldoende hijshoogte 
en dekruimte voor de verwerking van het monster te beschikken. Over het algemeen kan met een 
happer relatief snel worden gewerkt. 

De happer kan zowel bij kleine als grote waterdiepten en stroomsnelheden worden ingezet. De 
constructie en het gewicht moeten wel op deze omstandigheden zijn aangepast. 

De bemonsteringsdiepte varieert, afhankelijk van de bodemgesteldheid en het gewicht van het 
instrument, tussen de 0 en de 0,25 meter. 
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2.6.3.1.C WIJZE VAN UITVOERING 

De Van Veen happer wordt aan boord aan de hand van een vergrendeling in geopende toestand 
gezet. Vervolgens wordt de happer met een lier buitenboord afgevierd. Bij contact met de bodem 
wordt de vergrendeling ontkoppeld. Door het ophijsen zal de grijper zich sluiten. Tijdens het sluiten 
van de happer wordt bodemateriaal verzameld in de bakken. De happer wordt vervolgens aan dek 
geplaatst en op een hellende tafel opengemaakt waarna het monster wordt verzameld in een 
afsluitbare plastic emmer of plastic zak en vervolgens verder kan worden verwerkt.  

De wijze van monstername uit het verzamelde bodemateriaal is afhankelijk van het gestelde doel van 
het onderzoek. Nadat de happer is schoon gespoeld wordt deze klaar gemaakt voor de volgende 
bemonstering.  

2.6.3.2 Meetmethode voor hoeveelheden 

In de post voor het ontnemen van monsters d.m.v. happers zijn begrepen: het voorzien van alle 
materiaal en materieel, het uitvoeren van een weerhouden poging, het verwerken aan boord of aan 
wal, het transport van de monsters naar het labo. Deze post wordt uitgedrukt in stuk. 

De niet-weerhouden pogingen komen niet voor betaling in aanmerking. 

Voor het inzetten van het vaartuig (schip, ponton of hefplatform) gelden de bepalingen SB 260-22-3. 
Het inzetten van het vaartuig dient in die posten opgenomen te worden. 

De aanbestedende overheid kan het aantal staalnames tijdens het verloop van de campagne 
wijzigen. Daarbij wordt uitdrukkelijk gesteld dat de opdrachtnemer in dit kader geen 
schadevergoeding en/of enige andere vergoeding mag eisen. 

2.6.3.3 Controles 

De tolerantie op de werkelijke positie t.o.v. de theoretische locaties dient gerespecteerd te worden 
en kan te allen tijde door de aanbestedende overheid gecontroleerd worden op de site.  

2.6.4 Happersystemen (Ekman-Birge) 

2.6.4.1 Beschrijving 

Deze paragraaf beschrijft het nemen van sedimentstalen van de waterbodem door middel van de 
Ekman-Birge happer (grijper).  

 

 

 

 

 
Figuur 22-2-9: Ekman-Birge happer 

De Ekman-Birge happer bestaat uit een vierkante metalen bak, met boven en onder kleppen. De 
onderste kleppen worden op de bodem door middel van een veermechanisme gesloten. Dit 
sluitingsmechanisme wordt geactiveerd door een vallood. De bovenste kleppen gaan tijdens het 
zakken van de happer, als gevolg van de waterstroming door de bak, open staan. Bij het ophalen van 
de happer worden deze kleppen weer gesloten, waardoor de bovenste laag van het monster niet 
weg kan spoelen. 

De Ekman-Birge happer is geschikt voor waterbodems bestaande uit veen, slib of waterbodems met 
een slappe bodemlaag. 
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Een monster dat met de Ekman-Birge happer is genomen is steeds geroerd. Hierdoor is het 
onmogelijk een juiste beschrijving te geven van de plaatselijke waterbodemopbouw. 
Onnauwkeurigheden in de monsterneming ontstaan door: 

- onbekende indringingsdiepte, afhankelijk van bodemsamenstelling; 

- dat de grijper door een dunne sliblaag kan zakken zodat het niet bekend is op welke diepte het 
monster in de waterbodem is genomen. 

Het wegspoelen van de fijne fractie tijdens bemonstering wordt echter steeds voorkomen. 

2.6.4.1.A MATERIALEN 

Er zijn verschillende types Ekman-Birge happers in gebruik die voornamelijk variëren in gewicht (2,5 - 
100 kg) en inhoud van de bakken (0,5 - 25 liter). De meeste happers zijn vervaardigd uit 
gegalvaniseerd of roestvrij staal. Voor verschillende doeleinden zijn aanpassingen gemaakt, zoals:  

- bovenkleppen ten behoeve van subbemonstering; 

- zijwanden ter voorkoming uitstromen toplaag;  

- extra gewichten. 

De opdrachtdocumenten specificeren het type happer, op basis van de vereiste staalnamegrootte, 
de toegankelijkheid/bathymetrie van de onderzoekspunten en de vereisten i.v.m. de monstername. 

2.6.4.1.B KENMERKEN VAN DE UITVOERING 

De kleinere types happers zijn met handkracht te bedienen. Bij types met gewicht, inclusief monster, 
van 10 kg of meer moet met lieren gewerkt worden. Vaartuigen dienen over voldoende hijshoogte 
en dekruimte voor de verwerking van het monster te beschikken. Over het algemeen kan met een 
happer relatief snel worden gewerkt. 

De happer kan zowel bij kleine als grote waterdiepten en stroomsnelheden worden ingezet. De 
constructie en het gewicht moeten wel op deze omstandigheden zijn aangepast. 

De bemonsteringsdiepte varieert, afhankelijk van de bodemgesteldheid en het gewicht van het 
instrument, tussen de 0 en de 0,25 meter. 

2.6.4.1.C WIJZE VAN UITVOERING 

De Ekman-Birge happer bevat een veermechanisme waarbij de onderste en bovenste kleppen via 
een vallood worden gesloten. De hiernavolgende stappen zijn identiek aan de Van Veen happer. 

De wijze van monstername uit het verzamelde bodemateriaal is afhankelijk van het gestelde doel van 
het onderzoek. Nadat de happer is schoon gespoeld wordt deze klaar gemaakt voor de volgende 
bemonstering.  

2.6.4.2 Meetmethode voor hoeveelheden 

In de post voor het ontnemen van monsters d.m.v. happers zijn begrepen: het voorzien van alle 
materiaal en materieel, het uitvoeren van een weerhouden poging, het verwerken aan boord of aan 
wal, het transport van de monsters naar het labo. Deze post wordt uitgedrukt in stuk. 

De niet-weerhouden pogingen komen niet voor betaling in aanmerking. 

Voor het inzetten van het vaartuig (schip, ponton of hefplatform) gelden de bepalingen SB 260-22-3. 
Het inzetten van het vaartuig dient in die posten opgenomen te worden. 
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De aanbestedende overheid kan het aantal staalnames tijdens het verloop van de campagne 
wijzigen. Daarbij wordt uitdrukkelijk gesteld, dat de opdrachtnemer in dit kader geen 
schadevergoeding en/of enige andere vergoeding mag eisen. 

2.6.4.3 Controles 

De tolerantie op de werkelijke positie t.o.v. de theoretische locaties dient gerespecteerd te worden 
en kan te allen tijde door de aanbestedende overheid gecontroleerd worden op de site.  

2.7 Monitoring 

Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten gebeurt de plaatsing van de instrumentatie voor 
de monitoring onder toezicht van de afdeling Geotechniek van de Vlaamse overheid, departement 
Mobiliteit en Openbare Werken. 

De monitoring voldoet aan de bepalingen van NBN EN ISO 18674-1: “Geotechnisch onderzoek en 
beproeving - Geotechnische controle door middel van veldinstrumentatie – Deel 1 : Algemene 
regels” 

2.7.1 Plaatsen van en meting in peilbuizen/open piëzometers 

2.7.1.1 Beschrijving 

Deze paragraaf beschrijft het plaatsen van peilbuizen in een vooraf gemaakt boorgat. Een andere 
term voor een peilbuis is een open piëzometer. 

In goed doorlatende gronden (bv zandige gronden) kan het grondwaterpeil en de hiermee 
overeenstemmende piëzometrische stijghoogte worden bepaald d.m.v. peilbuizen. Een peilbuis 
bestaat uit een door filterzand omstort geperforeerd deel, het filterelement, en een niet-
geperforeerd deel boven op het filterelement, de stijgbuis. Het filterelement bevindt zich over de 
diepte waarover de stijghoogte dient te worden gemeten. 

In de peilbuis zal het waterpeil zich instellen op een niveau dat overeenkomt met de piëzometrische 
stijghoogte van het grondwater in de laag waarin het filterelement van de peilbuis zich situeert. Op 
regelmatige tijdstippen wordt het waterniveau in de peilbuis opgemeten en zo wordt de 
piëzometrische stijghoogte van het grondwater opgevolgd in functie van de seizoenen of in functie 
van de tijd.  
De beschrijving van de metingen heeft enkel betrekking op het verrichten van 
grondwaterpeilmetingen in watervoerende lagen die met water van gelijke massadichtheid zijn 
gevuld. De richtlijnen zijn niet van toepassing voor milieu-hygiënische metingen. 

Volgende normen zijn van toepassing:  

- NBN EN ISO 18674-4 “Geotechnical investigation and testing - Geotechnical monitoring by field 
instrumentation - Part 4: Measurement of pore water pressure: Piezometers”. 

- Compendium voor monsterneming en analyse (CMA) in uitvoering van het Materialendecreet en 
het Bodemdecreet – grondwater. 

Het eventueel opzetten en onderhouden van een real-time online systeem voor rapportering is 
begrepen in de desbetreffende post van SB 260-22.2.7.8. 

2.7.1.1.A MATERIALEN 

Dit omvat alle materialen voor het verwezenlijken van de peilbuizen (geperforeerd gedeelte, 
stijgbuis, slibvang, filterzand), bentoniet of grout, straatpot of bovengrondse beschermbuis (bv 
afsluitbare metalen koker). 

De stijgbuis en het geperforeerd gedeelte worden uitgevoerd in PVC of HDPE. 



 

22-44 standaardbestek 260 versie 2.0a december 2021 

Het bentoniet wordt gebruikt voor het afdichten of herstellen van weinig waterdoorlatende 
grondlagen, zodat ongewenste grondwaterstromen vermeden worden. De vrije zwel van het 
bentonietgranulaat is zo dat het droge materiaal bij onderdompeling in water ten minste een 
volumevergroting van 50 % ondergaat. In een omgeving met brak water maakt de opdrachtnemer 
gebruik van bentoniet geschikt voor brak/zout water. 

Het geperforeerd gedeelte van de buis wordt steeds omstort met gegloeid, gezeefd en gekalibreerd 
filterzand. De korrelgrootte van het gebruikte filterzand is afgestemd op de omliggende grondsoort 
waarin de filter wordt geplaatst en staat in relatie met de perforatie van de filterbuis. In het 
algemeen is filterzand met een korrelgrootteverdeling tussen 1 en 2 mm voor de meeste 
grondsoorten toepasbaar. Rond het filterelement wordt een filterkous aangebracht.  

De bovengrondse beschermbuis bestaat uit een omsluitende stalen buis of een buis in kunststof (bij 
gebruik van een realtime zender).  De beschermkoker wordt afgesloten met een deksel met roestvrij 
slot - zie figuur 22-2-11. Er wordt een opening voorzien in de bescherming bovenaan, aangezien in de 
peilbuizen de atmosferische luchtdruk heerst. 

De buitendiameter van de peilfilter is standaard 50 mm. 

2.7.1.1.B KENMERKEN VAN DE UITVOERING 

Het filterelement van een peilbuis wordt geplaatst in de laag waarvan de stijghoogte van het 
grondwater wordt gemeten. 

Het filterelement is het geperforeerde, waterdoorlatende gedeelte, voorzien van evenwijdige 
verticale sleuven van ca. 0,3 mm die gelijkmatig over het filterelement zijn aangebracht. De 
gezamenlijke oppervlakte van de sleuven van het filterelement bedraagt ten minste 4 % van de 
buisoppervlakte. Tenzij anders bepaald in de opdrachtdocumenten, heeft het geperforeerde 
filterelement standaard een lengte van 2 m. 

Rond het filterelement wordt een filterkous aangebracht om te verhinderen dat fijne gronddeeltjes 
in de filter kunnen binnentreden. De filterkous wordt tot minimaal 20 cm boven en onder het 
geperforeerd deel van de peilbuis aangebracht.  

Onderaan het filterelement wordt de peilbuis afgesloten met een slibvang van 0,50 m lengte. Dit is 
een niet-geperforeerd deel van de peilbuis waarin vaste deeltjes kunnen bezinken. 

Rond het geperforeerd gedeelte van de peilbuis wordt gegloeid en gezeefd filterzand gestort, circa 
0.5m onder het geperforeerde deel van de peilbuis (over de hoogte van de slibvang) tot circa 0.50 m 
boven het geperforeerde deel van de peilbuis.  De exacte hoogtes waarover het filterzand wordt 
geplaatst, worden opgemeten en genoteerd, aangezien het de hoogte van de filteromstorting is die 
de inlaatzone van de peilbuis bepaalt. 

Boven het filterelement wordt de stijgbuis (niet-geperforeerd, waterdicht deel) opgetrokken. 

Het filterelement kan met de opstijgbuis en slibvang op 2 manieren worden verbonden: 

- door middel van strak sluitende mofverbindingen die verlijmd worden; 

- door middel van schroefdraadverbindingen van goede kwaliteit. 

Het is belangrijk dat de binnenkant van de peilbuis effen is.  

Boven het filtermateriaal wordt het boorgat aangevuld met bentonietgranulaat tot minstens 1m 
boven de waterdoorlatende laag, met een minimum dikte van 2m.  

De peilbuis wordt centraal geplaatst in het (boor)gat met  behulp van afstandshouders net boven en 
onder het geperforeerde gedeelte. 
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De peilbuis moet worden schoongespoeld vóór ingebruikname van de peilbuis tot het opgepompte 
water slib- en zandvrij is. Het schoonspoelen wordt uitgevoerd met het gepaste materieel. De 
bepalingen van §3.4.9 van CMA/1/A.2 zijn van toepassing 

Het meten van de stijghoogten gebeurt met gekalibreerde meetinstrumentatie. De specificaties zoals 
meetbereik en meetnauwkeurigheid worden voor elk van de aangewende meetinstrumenten 
gerapporteerd. 

Meetinstrumenten voor het opmeten van de stijghoogten voldoen aan de opgelegde norm. 

2.7.1.1.C WIJZE VAN UITVOERING 

2.7.1.1.C.1 Uitzetten en inmeten van onderzoekspunten 

Het uitzetten en inmeten van de onderzoekspunten gebeurt conform de bepalingen van  
SB 260-22-2.1.1.2.B. 

Voor elke peilbuis wordt ook “top buis”, zijnde bovenkant buis zonder deksel, ingemeten conform de 
bepalingen van SB 260-22-2.1.1.2.B. 

Deze gegevens worden voor elke peilbuis opgenomen in het rapporteringsverslag. 

2.7.1.1.C.2 Verwezenlijking van de peilbuizen 

Elke peilbuis wordt in een afzonderlijk boorgat geplaatst. Indien de opdrachtnemer hiervan wenst af 
te wijken, wordt dit ter goedkeuring voorgelegd aan de aanbestedende overheid.  
De plaatsing van de peilbuizen wordt verwezenlijkt volgens de opgelegde norm. 

De boring 
De peilbuizen worden uitgevoerd d.m.v. een droogboring, een sonische boring of een spoelboring. 

Voor het uitvoeren van de boringen gelden de bepalingen van SB 260-22-2.4 m.b.t. het uitvoeren van 
boringen. 

Bij het uitvoeren van spoelboringen is het gebruik van additieven aan het spoelwater in regel niet 
toegelaten. Indien wel additieven moeten worden gebruikt, zijn deze biodegradeerbaar en worden 
de specificaties ter goedkeuring voorgelegd aan de aanbestedende overheid. Om opstijging in het 
gemaakte boorgat te vermijden, wordt de waterhoogte in de voerbuis minimaal gelijk met het 
grondwaterpeil gehouden. 

Indien er risico is op het invallen van de boorgatwand, wordt de boring verbuisd uitgevoerd. Bij het 
uitvoeren van droogboringen en sonische boringen is het plaatsen van een voerbuis steeds verplicht 
om naval van de boorgatwand te voorkomen. 

De diameter van het boorgat is minimaal gelijk aan de diameter van de peilbuis +5cm bij plaatsing 
van 1 peilbuis en gelijk aan 2 keer de diameter van de peilbuis + 7.5cm bij plaatsing van 2 peilbuizen 
in 1 boorgat. 

Na het afwerken van de boring worden de peilbuizen schoongepompt totdat het opgepompte water 
slib- en zandvrij is. 

De peilbuis 
Het filtrerend gedeelte van een peilbuis mag nooit tegelijkertijd in twee of meerdere watervoerende 
lagen geplaatst worden. 

Enkel in uitzonderlijk geval, wanneer dit uitdrukkelijk beschreven wordt in de opdrachtdocumenten, 
mogen 2 peilbuizen in 1 boorgat geplaatst worden. Bij het plaatsen van 2 peilbuizen in één boorgat is 
de diameter van het boorgat minimaal 75mm  groter dan de som van de buitendiameters van de te 
plaatsen stijgbuizen, om voldoende filter- en afdichtingsmateriaal rondom de stijgbuizen te kunnen 
aanbrengen. 
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De locatie en de geometrie van de peilbuizen worden aangeduid op de opdrachtdocumenten. 

De annulaire ruimte die ontstaan is bij boringen die dieper werden uitgevoerd dan de diepte van de 
voorziene peilbuis wordt opgevuld. De opvulling gebeurt met bentoniet. Hierbij wordt echter 
rekening gehouden met de zwelcapaciteit van het bentoniet opdat verstopping van de filterstelling 
van de te plaatsen peilbuis van onder uit wordt vermeden 

Bij hoge filterelementen (waarbij de afdichting minder dan 1m onder de grondwatertafel komt) 
wordt de afdichting (om regenwaterinfiltratie te voorkomen) voorzien door gebruik van een geschikt 
groutmengsel in plaats van bentonietgranulaat. 

De ruimte tussen de voerbuis en de stijgbuis wordt verder opgevuld met niet verontreinigde grond 
met ten minste dezelfde waterdoorlatendheid. Aan de onderzijde van elke weinig doorlatende 
grondlaag wordt, ten minste over 2m dikte, bentonietgranulaat aangebracht. Indien de cohesieve 
grondlaag minder dan 1m dik is, strekt de dikte van de afdichting zich 0.5m boven en 0.5m onder die 
cohesieve laag uit. 

De afwerking aan de top 
Bovenaan wordt de peilbuis afgewerkt met een fysieke afscherming. De opdrachtdocumenten 
specificeren de afwerking (zie figuren 22-2-10 en 22-2-11 voor de afwerking met een straatpot en 
figuur 22-2-12 voor de afwerking met een opstaande beschermbuis). 
Om de vervuiling en oppervlaktewaterinfiltratie van bovenaf in de peilbuizen te verhinderen worden 
de peilbuizen aan de bovenzijde voorzien van een deksel. In het deksel wordt een luchtopening 
voorzien, aangezien in de peilbuizen de atmosferische luchtdruk heerst om het grondwater vrij te 
kunnen laten fluctueren. Om de instroom van oppervlaktewater te vermijden wordt de bovenkant 
van de peilbuis of bescherming enkele cm boven het maaiveld geplaatst. 

Bij de afwerking van een peilbuis onder het maaiveld (in een straatpot), wordt aandacht besteed aan 
de drainage binnenin de straatpot, zodat hier geen water kan in blijven staan. 

De opdrachtnemer voorkomt dat er water naar de peilbuis toestroomt en zich hier ophoogt: 

- Op het maaiveld wordt afhelling naar de peilbuis vermeden.  

- Voldoende drainage voorzien bovenaan. Indien mogelijk straatpot funderen op een drainerende 
laag (zie Figuur 22-2-11). Bij afwerking in beton (zie figuur 22-2-10) wordt een drainering voorzien 
door ofwel:  

- een afhellend afvoerbuisje te plaatsen doorheen de beton tot in een drainerende laag. 
- door een grotere buis rondom de peilbuis (nodig om hechten van beton aan de peilbuis te 

vermijden) te plaatsen tot in de natuurlijke, zanderige ondergrond, waarbij filterzand gestort 
wordt tussen de grotere buis en de peilbuis en ook onder het beton.  

De ruimte onder de filterlaag (laagje net onder betonafwerking) tussen de boorgatwand en de 
stijgbuis (zie onderstaande figuren) wordt afgedicht met betonietgranulaat of een geschikt 
groutmengsel, om regenwaterinfiltratie in de peilbuis te vermijden 
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Figuur 22-2-10: Afwerking d.m.v. een straatpot – afwerking in beton 

 
Figuur 22-2-11: Afwerking d.m.v. een straatpot – gefundeerd in een drainerende laag 
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Figuur 22-2-12: Afwerking d.m.v. een beschermkoker en opbouw meerdere peilbuizen in één boorgat. 

2.7.1.1.C.3 Het waarnemen van stijghoogten in de peilbuis 

Op regelmatige tijdstippen kan men in de peilbuis het waterniveau opmeten en zo de 
grondwaterstand (of de waterdruk in diepere watervoerende lagen) opmeten in functie van de 
seizoenen of in functie van de tijd. Dit kan op 2 verschillende manieren : 

- Op manuele wijze met een waterpeilmeter 

- Op automatische wijze met een zelfregistrerend automatisch meetinstrument, nl. met een 
waterpeildatalogger 

Zowel de tijdstippen waarop wordt uitgelezen als de toe te passen methode van registratie 
(automatisch of manueel) wordt bepaald in de opdrachtdocumenten. In het geval een 
waterpeilverlaging (bemaling) uitgevoerd wordt, worden steeds waterpeildataloggers gebruikt. 

Het manuele opmeten gebeurt op regelmatige tijdstippen met een waterpeilmeter. Indien gewenst 
door de aanbestedende overheid, wordt de meting uitgevoerd in aanwezigheid van een 
vertegenwoordiger van de aanbestedende overheid. 

Een waterpeildatalogger meet automatisch met een opgegeven tijdsinterval of bij een bepaalde 
situatie. De meetfrequentie en de uitleesfrequentie van de waterpeildataloggers worden opgegeven 
in de opdrachtdocumenten. Hierbij wordt de correcte werking van de waterpeildataloggers 
gecontroleerd door het uitvoeren van manuele metingen. Deze manuele controlemeting wordt 
uitgevoerd bij de plaatsing en minimaal om de 6 maand tenzij anders bepaald in de 
opdrachtdocumenten. De benodigde meetfrequentie kan gedurende het project aangepast worden 
in functie van de variatie van het opgemeten waterpeil. De manuele controle wordt indien mogelijk 
uitgevoerd terwijl de waterpeildatalogger nog in de peilbuis hangt (om eventuele variatie van het 
waterpeil door verwijderen van de sensor te beperken). 

Bij gebruik van een waterpeildatalogger wordt een kalibratiecertificaat of verificatiedocument 
voorgelegd. Deze gegevens worden onmiddellijk na plaatsing overgemaakt aan de aanbestedende 
overheid. 
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De meetnauwkeurigheid, afleeseenheid en bereik worden bepaald in de opdrachtdocumenten.  

Bij gebruik van waterpeildataloggers worden minstens twee zelfregistrerende luchtdrukmeters 
geplaatst in de onmiddellijke omgeving van de peilbuizen. 

Het meetbereik (in m waterkolom) van elk van de waterpeildataloggers is afgestemd op de te meten 
stijghoogten.  

De stijghoogtes worden vastgelegd (in mTAW en t.o.v. de bovenkant van de stijgbuis). In de 
rapportering wordt duidelijk vermeld welke referentie is aangewend. De resultaten van de 
waterpeilmetingen worden tussentijds bezorgd aan de aanbestedende overheid. De 
opdrachtdocumenten bepalen op welke tijdstippen dit gebeurt. 

2.7.1.1.D RAPPORTERING 

Het verslag omvat:  

- alle vaststellingen aangaande de aard, de hardheid, de discontinuïteiten, enz. van de doorboorde 
lagen; 

- een situatieplan met aanduiding van de plaats waar de peilbuis daadwerkelijk werd geplaatst. Dit 
plan verschaft alle elementen om een ondubbelzinnige situering van de plaats waar de peilbuis 
daadwerkelijk werd geplaatst mogelijk te maken; 

- de aard van de gebruikte materialen; 

- de lengte en diameter van de peilbuis; 

- de hoogte/diepte van de bovenkant van de buis boven/onder het maaiveld; 

- een schets met afmetingen en de werkelijk geplaatste opbouw van de peilbuis (peil van slibvang, 
filtrerend gedeelte en stijgbuis; locatie van de aanvulmaterialen, diameter boorgat en diameter 
peilbuis, zie SB 260-22-2.12.4). De schets met de opbouw van de peilbuis wordt opgemaakt en 
ondertekend door de persoon die de peilbuis heeft geplaatst. 

- de rapportering over het inmeten van de onderzoekspunten, overeenkomstig de bepalingen van 
SB 260-22-2.1.1.3. Zowel het maaiveldpeil als het peil van de bovenkant van de peilbuis worden 
opgemeten en gerapporteerd.  

- de specificaties van de meetinstrumenten/het meetinstrument, de meetnauwkeurigheid, 
afleesbaarheid en meetbereik, de kalibratie certificaten en de serienummers. 

- in geval van gebruik van continue waterpeildataloggers: de diepte (in m t.o.v. de bovenkant van 
de buis) en het peil (in mTAW) waarop de sensor geplaatst werd in de peilbuis 

- alle opgemeten stijghoogtes, met opgave van datum en het uur waarop de opmeting werd 
verricht. Bij de (automatische) tijdsregistratie wordt bijzondere aandacht besteed aan de 
tijdszone waarin de registratie gebeurt. 

De resultaten van de stijghoogte-metingen worden overzichtelijk in tabel- en in diagramvorm 
meegedeeld in TAW peil en met alle andere nodige inlichtingen en gegevens, zoals gevraagd in de 
opdrachtdocumenten. De resultaten worden eveneens afgeleverd onder digitale vorm. 

Indien een real-time monitoring volgens SB 260-22-2.7.8 wordt opgezet, worden de meetwaarden 
via dit systeem gerapporteerd. 

2.7.1.2 Meetmethode voor hoeveelheden 

Het uitvoeren van de boring voor het verwezenlijken van de peilbuis wordt verrekend in de post 
"uitvoeren van boringen" volgens het SB 260-22-2.4.  
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De post voor het leveren en plaatsen van de peilbuis wordt uitgedrukt in m. In de post van 
verwezenlijken van de peilbuis is het schoonspoelen en ‘het voorzien van een deksel met 
luchtopening’ inbegrepen. Alle materieel (inclusief aan- en afvoer) voor de inrichting van de werf en 
het schoonspoelen van de peilbuis is inbegrepen in de post voor het verwezenlijken van de peilbuis. 

Het aanbrengen van de filterkous is een last van de aanneming. 

De post voor het leveren en plaatsen van de continue waterpeildataloggers wordt uitgedrukt in stuk. 
In de prijs zit de plaatsing van de dataloggers ook inbegrepen. 

De post voor het leveren en plaatsen van de continue luchtdrukmeters wordt uitgedrukt in stuk. In 
de prijs zit de plaatsing van de dataloggers ook inbegrepen. 

De afwerking van de kop van de peilbuis met een straatpot of stalen beschermbuis wordt uitgedrukt 
in stuk. 

De post voor het manueel opmeten van stijghoogten in de peilbuis wordt uitgedrukt in stuk. In deze 
post is de rapportering, zoals beschreven in SB 260-22-2.7.1.1.D inbegrepen. Deze post omvat het 
manueel opmeten van stijghoogten voor peilmetingen op de site, én/of peilmetingen in het kader 
van een pompproef. 

De post voor het continu registreren van stijghoogten d.m.v. waterpeildataloggers aan te leveren 
door de opdrachtnemer wordt uitgedrukt in kdag. In deze post is de rapportering, zoals beschreven 
in SB 260-22-2.7.1.1.D inbegrepen. Deze post omvat het continu registeren van stijghoogten voor 
peilmetingen op de site, én/of peilmetingen in het kader van een pompproef, indien van toepassing 
voor het project. 

De post voor bijkomend schoonspoelen van peilbuizen (los van de plaatsing) wordt uitgedrukt in 
stuk. 

Het uitzetten en inmeten van de peilbuis (incl. opmeten van TAW top peilbuis en lengte van de 
peilbuis) zijn inbegrepen in de post voor het boren van de peilbuis. Hiervoor wordt het formulier 
“Plaatsen en opmeten van peilbuizen” SB 260-22-2.12.4 aangewend. 

De post voor het verwijderen van de continue waterpeildataloggers wordt uitgedrukt in stuk. In de 
prijs zit de verwijdering van de dataloggers ook inbegrepen. 

De post voor de gebruik en ter beschikking stellen van de waterpeildataloggers (incl dataloggers) 
wordt uitgedrukt in kalenderdagen x stuk en gaat pas in werking vanaf het ogenblik dat het volledige 
systeem is opgezet. 

Alle schade aan bestaande of aan nieuw gebouwde constructies die optreedt ten gevolge van de 
afbraak van de tijdelijke hulpconstructies zijn ten laste van de opdrachtnemer. 

2.7.1.3 Controles 

Elke proef/meting waarvan tijdens toezicht of door nazicht kan aangetoond worden, dat het 
resultaat niet correct is door niet of foutief toepassen van de voorschriften leidt tot het niet betalen 
van die proef. 
Elke proefmeting die dient (en kan) hernomen te worden, door niet of foutief toepassen van de 
voorschriften leidt tot het niet betalen van die proef.  

De toelaatbare tolerantie op de stijghoogtemetingen en de opgelegde afleesbaarheid dienen 
gerespecteerd te worden. 
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2.7.2 Plaatsen van en opmeting van waterdrukmeters 

2.7.2.1 Beschrijving 

Deze paragraaf beschrijft het plaatsen en de opmeting van een waterdrukmeter. Waterdrukmeters 
monitoren de waterdruk op een bepaalde plaats en diepte in de grond en worden voornamelijk 
geplaatst om de waterdruk in lagen met een lage doorlatendheid op te meten. 

De volgende norm is van toepassing:  

- NBN EN ISO 18674-4 “Geotechnical investigation and testing - Geotechnical monitoring by field 
instrumentation - Part 4: Measurement of pore water pressure: Piezometers”. 

Het eventueel opzetten en onderhouden van een real-time online systeem is begrepen in de 
desbetreffende post van SB 260-22-2.7.8. 

2.7.2.1.A MATERIALEN 

De materialen zijn: 

- waterdrukmeters van het type trillende snaar (vibrating wire) met bekabeling. Het bereik van de 
toegepaste cellen bedraagt 3,5 bar, tenzij anders bepaald in de opdrachtdocumenten; Er zijn 2 
types uitvoeringswijzen, de opdrachtdocumenten bepalen welk type wordt gebruikt: 

- de borehole waterdrukmeter; 
- de push-in waterdrukmeter. 

- filterzand met een korrelgrootteverdeling tussen 1 en 2 mm en bentoniet; of een groutmengsel, 
waarvan de samenstelling wordt bepaald in overleg met de aanbestedende overheid 

- datalogger. De specificaties van de datalogger worden bepaald in de opdrachtdocumenten. 

2.7.2.1.B KENMERKEN VAN DE UITVOERING 

De waterdrukmeter bestaat uit een membraam dat zich verplaatst volgens de waterdruk die zich 
rondom de sensor bevindt. Aan dit membraan is een snaar verbonden die trilt: hoe langer de snaar, 
hoe hoger de frequentie en hoe korter de snaar hoe lager de frequentie. De cel meet eveneens de 
temperatuur. De cellen worden op een datalogger aangesloten die met een vooraf ingestelde 
tijdsfrequentie de gegevens opslaat.  

De kalibratiegegevens worden overgemaakt aan de aanbestedende overheid, samen met de 
resultaten van de nulmeting, de exacte diepte waarop ze werd geplaatst, het serienummer van de cel 
en het serienummer van de datalogger. De meetwaarden worden omgezet naar kPa en mTAW. 

De kabel van de waterdrukmeter wordt naar een toegankelijke plaats geleid, waar hij wordt 
aangesloten aan een automatische datalogger. De datalogger wordt op een beschermde en 
bereikbare plaats gemonteerd. Een belangrijk aandachtspunt is het verloop van de kabel: deze wordt 
zo worden geplaatst en beschermd dat beschadiging tijdens de werken wordt uitgesloten. 

2.7.2.1.C WIJZE VAN UITVOERING 

2.7.2.1.C.1 Uitzetten en inmeten van onderzoekspunten 

Het uitzetten en inmeten van de onderzoekspunten gebeurt conform de bepalingen van  
SB 260-22-2.1.1.2.B. Zowel het maaiveldpeil als het peil van de (sensor van de) waterdrukmeter 
wordt nauwkeurig bepaald in mTAW. 

2.7.2.1.C.2 Plaatsing van een waterdrukmeter 
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De waterdrukmeters wordt steeds vooraf aan de plaatsing verzadigd in een vacuüm apparaat, zelfs 
indien de waterdrukmeter verzadigd aangeleverd wordt door de leverancier. 

De plaatsing is afhankelijk van het type waterdrukmeter dat aangewend wordt.  

De borehole waterdrukmeter 
Het boorgat is op het moment van plaatsing vol met leidingwater om de verzadiging van de 
waterdrukmeter te behouden. 

De sensor wordt in het met water gevulde boorgat naar beneden gelaten. Na plaatsing wordt deze 
ofwel omstort met filterzand tot 0.5m boven de sensor (plaatsing in zandpakket) en afgedicht met 
bentoniet en een groutmengsel, ofwel wordt het boorgat volledig opgevuld met een geschikt 
cement-bentonietmengsel (fully grouted methode). De plaatsingsmethode wordt bepaald in de 
opdrachtdocumenten.  

Tijdens plaatsing wordt de druk continu en real-time gelogd zodat overbelasting van de sensor 
tijdens plaatsen vermeden kan worden en om installatie-effecten te kunnen opsporen. Deze 
meetwaarden worden meegegeven in het installatierapport.  

De exacte diepte van plaatsing van de waterdruksensor wordt genoteerd evenals de exacte peilen 
van het filterzand (indien gebruikt). De samenstelling van het cement-bentonietmengsel wordt voor 
plaatsing vastgelegd in samenspraak met Afdeling Geotechniek.  

De push-in waterdrukmeter 
Bij de push-in waterdrukmeter wordt voorgeboord tot maximum 0,5 m boven de gewenste positie. 
Indien hieromtrent andere specificaties gelden, worden deze opgenomen in de 
opdrachtdocumenten. 

De waterdruksensor wordt ofwel met een beschermingsrubber (voor behoud van de verzadiging) 
naar beneden gebracht, ofwel in het met leidingwater gevulde boorgat naar beneden gelaten en tot 
op de gewenste diepte ingedrukt. De exacte plaatsingsdiepte van de waterdruksensor wordt 
genoteerd. De overige hoogte van het boorgat wordt opgevuld met bentoniet of een geschikt 
groutmengsel.  

Via een kabel worden de opgemeten signalen doorgestuurd naar een datalogger. Om de kabel te 
beveiligen wordt deze voldoende diep in een sleuf gelegd tussen boorgat en datalogger of wordt 
deze voldoende zichtbaar op een veilige wijze bovengronds weggeleid. 

Overbelasting (buiten zijn meetbereik) van de sensor tijdens plaatsing wordt ten allen tijde 
vermeden. Tijdens plaatsing wordt de druk daarom continu en real-time gelogd. Deze meetwaarden 
worden meegegeven in het installatierapport.  

De boring 
De boring voor het plaatsen van waterdrukmeters wordt uitgevoerd volgens de bepalingen van 
SB 260-22-2.4 - Droogboring. Het boorgat wordt met leidingwater gespoeld alvorens de 
waterdrukmeters geplaatst worden. In deze post van boringen zit ook het herstellen van het 
maaiveld en de verharding rondom de boring vervat. 

2.7.2.1.C.3 Opmeten van de waterdruk 

De gewenste meetfrequentie van waterdruk wordt bepaald in de opdrachtdocumenten. 

Omdat de sensor temperatuursgevoelig is, wordt ook de temperatuur geregistreerd. De resultaten 
worden zowel met als zonder temperatuurscorrectie meegedeeld. 

De watedruk wordt zowel absoluut meegedeeld (in kPA) als omgerekend naar mTAW, rekening 
houdend met de exacte positie van de sensor en eventuele correctie voor de variatie van de 
atmosferische druk. 
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2.7.2.1.D RAPPORTERING 

De resultaten van de waterdruksmeting worden overzichtelijk in tabel- en in diagramvorm met 
opgave van de hoogteligging in mTAW van het meetpunt meegedeeld, met alle inlichtingen en 
gegevens over het meetinstrument, zoals bepaald in de opdrachtdocumenten. 

In het verslag zit ook de rapportering over het inmeten van de onderzoekspunten inbegrepen, 
overeenkomstig de bepalingen van SB 260-22-2.1.1.3. 

De resultaten worden afgeleverd onder digitale vorm. 

De rapportage van de waterdruksmeting omvat minstens volgende inlichtingen en gegevens: 

- de beschrijving van het type meetinstrument en specificaties; 

- de datum en het tijdstip van de plaatsing; 

- de plaatsingsdiepte van het meetinstrument (tov het MV en in mTAW); 

- de plaatsingswijze van de waterdrukmeter; 

- het gebruikt materiaal en de dieptes van de aanvulling; 

- de meetwaarden die tijdens plaatsing werden geregistreerd; 

- de kalibratiegegevens en -certificaten; 

- de nulmeting; 

- de waterdrukmetingen in kPa; 

- een omrekening van waterdruk naar waterpeil (in mTAW); 

- de ruwe data. 

2.7.2.2 Meetmethode voor hoeveelheden 

De post voor het leveren en plaatsen van een waterdrukmeter wordt uitgedrukt in stuk en omvat het 
leveren en aansluiten van de waterdrukmeter met signaalkabel.  

Voor de plaatsing wordt een prijs per meter voorzien. De prijs voor de plaatsing omvat bij een 
borehole waterdrukmeter ook het leveren en plaatsen van het filterzand en bentoniet of het in de 
volledige hoogte opvullen van het boorgat met cement-bentonietmengsel en het ingraven en 
beschermen in de grond van de kabels. Bij een push-in piezometer omvat deze post ook het induwen 
van de piezometer en het opvullen van een eventueel gemaakte opening (boorgat of sondeergat) 
met een geschikt afdichtende groutmengsel of bentoniet. De prijs wordt berekend als de diepte in 
meter van de geplaatste sensor tov het MV.  

De post voor het continu registeren van de waterdrukken wordt uitgedrukt in kdag, totaal over het 
aantal waterdrukmeters. Deze post omvat ook het leveren van de datalogger, het uitvoeren van de 
metingen en de rapportering. 

De post voor het extra afschermen van de kabels en van de meetapparatuur bovengronds wordt 
uitgedrukt in stuk. 

Het uitvoeren van de boorgaten wordt in de post "Uitvoeren van boringen" volgens paragraaf  
SB 260-22-2.4 verrekend. 
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2.7.3 Plaatsen van en opmeting van gronddrukken (TPC) 

2.7.3.1 Beschrijving 

Deze paragraaf beschrijft het plaatsen en de opmeting van gronddrukken met een total pressure cel 
(TPC). De opdrachtdocumenten bepalen welk(e) type(s) gronddrukmeter(s) wordt(en) geplaatst. 

De meting omvat het opmeten van de totale drukken op een bepaalde plaats in de grond, in of tegen 
een constructie. Deze totale drukken omvatten zowel de gronddruk van als de waterdruk in deze 
grond.  

Indien enkel de effectieve gronddruk wordt gemeten, wordt er een waterdrukmeter op dezelfde 
locatie/diepte bij de gronddrukmeter geplaatst. 

De volgende norm is van toepassing:  

- NBN EN ISO 18674-5:2019 “Geotechnical investigation and testing - Geotechnical monitoring by 
field instrumentation - Part 5: Stress change measurements by total pressure cells (TPC) (ISO 
18674-5:2019)” 

Het eventueel opzetten en onderhouden van een real-time online systeem is begrepen in de 
desbetreffende post van SB 260-22.2.7.8. 

2.7.3.1.A MATERIALEN 

De materialen zijn: 

- gronddrukcel van het type trillende snaar (vibrating wire) met bekabeling, tenzij anders bepaald in 
de opdrachtdocumenten; 

- krimpvrije mortel (indien nodig); 

- fijn zand (indien nodig); 

- datalogger. 

De gronddrukcel bestaat uit 2 stalen platen rondom aan elkaar gelast, tussen de 2 platen zit olie. 
Door uitwendige druk op de celwanden verhoogt de inwendige oliedruk die vervolgens door een 
drukopnemer wordt geregistreerd en op het einde van een (signaal)kabel kan worden uitgelezen.  

Het in te zetten type gronddrukmeter en het meetbereik wordt opgegeven in de 
opdrachtdocumenten. 

De specificaties van de datalogger worden opgenomen in de opdrachtdocumenten. 

2.7.3.1.B KENMERKEN VAN DE UITVOERING 

De gronddrukcel is een nauwkeurig meetinstrument en dient te worden getransporteerd in zijn 
beschermhoes. Tijdens de plaatsing dient deze met de nodige voorzichtigheid te worden behandeld. 
Het is van uiterst belang dat het contactoppervlak langs beide zijden perfect aansluit, zowel tegen de 
grond als in voorkomend geval tegen de constructie. Er mag geen lucht worden ingebouwd. Om een 
correcte aflezing te bekomen is het eveneens van belang dat er geen puntvormige objecten (stenig 
zand of ander materiaal) tegen het contactoppervlak duwen omdat deze puntdrukken een vertekend 
beeld geven van de algemene druk.  

Een belangrijk aandachtspunt is eveneens het verloop van de kabel: deze wordt zo geplaatst dat 
beschadiging tijdens de werken wordt uitgesloten. De datalogger wordt op een beschermde en 
bereikbare plaats gemonteerd. 
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De kalibratiegegevens worden overgemaakt aan de aanbestedende overheid. De opgemeten  
meetwaarden worden omgerekend naar de in de opdrachtdocumenten opgenomen fysische 
grootheid. 

De gewenste meetfrequentie van druk wordt bepaald in de opdrachtdocumenten. 

2.7.3.1.C WIJZE VAN UITVOERING 

2.7.3.1.C.1 Uitzetten en inmeten van onderzoekspunten 

Het uitzetten en inmeten van de onderzoekspunten gebeurt conform de bepalingen van  
SB 260-22-2.1.1.2.B. Zowel het maaiveldpeil als het peil van de gronddrukcel worden nauwkeurig 
bepaald in mTAW. 

2.7.3.1.C.2 Plaatsing van de gronddrukcel 

De plaatsing gebeurt bij voorkeur net voor het aanvoeren van de opvulgrond of net vóór de werken 
uitgevoerd worden die het te monitoren drukverschil veroorzaken. 

De uitleeskabels worden eventueel in een vroeger stadium geplaatst of er wordt een wachtbuis 
geplaatst zodat de kabels op een veilige plaats liggen, bv. in een beschermbuis of kabelgoot in de 
betonnen wand ingewerkt. In het eerste geval worden dan wel koppelstukken voorzien om de cel te 
koppelen aan de verlengdatakabel, wat vermeden wordt indien deze koppeling niet meer bereikbaar 
is. 

Indien de cel in een betonnen constructie wordt geplaatst, wordt hiermee bij de uitvoering rekening 
gehouden. Er wordt hiervoor een voldoend grote uitsparing voorzien. Dit gebeurt in overleg met de 
aanbestende overheid. 

De gronddrukcel wordt uitgelezen net voor het plaatsen, deze waarde wordt genoteerd en ter 
goedkeuring voorgelegd aan de aanbestedende overheid. De meting wordt ook in de rapportering te 
opgenomen.  

De plaatsing gebeurt volgens de regels van de kunst. 

Om te controleren dat de gronddrukcel niet beschadigd werd tijdens de plaatsing, gebeurt er 
onmiddellijk na de plaatsing een uitlezing. Deze uitlezing maakt deel uit van de rapportering.  

2.7.3.1.C.3 Opmeten van de gronddruk 

De gewenste meetfrequentie wordt bepaald in de opdrachtdocumenten. 

De druk wordt uitgedrukt in kPa en wordt, indien gevraagd door de aanbestedende overheid, 
omgerekend naar een andere eenheid. 

Aangezien de sensor temperatuursgevoelig is, wordt ook de temperatuur geregistreerd. De 
resultaten worden zowel met als zonder temperatuurscorrectie meegedeeld. 

2.7.3.1.D RAPPORTERING 

De resultaten van de drukmeting dienen overzichtelijk in tabel- en in diagramvorm met opgave van 
de hoogteligging in mTAW van het meetpunt te worden meegedeeld, met alle inlichtingen en 
gegevens over het meetinstrument, zoals vermeld in de opdrachtdocumenten.  

In het verslag zit ook de rapportering over het inmeten van de onderzoekspunten inbegrepen, 
overeenkomstig de bepalingen van SB 260-22-2.1.1.3. 

De resultaten dienen te worden afgeleverd onder digitale vorm. 

De rapportage van de gronddrukmeting omvat minstens volgende inlichtingen en gegevens: 
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- een beschrijving van het type meetinstrument en specificaties; 

- een beschrijving van de plaatsingsmethode; 

- de kalibratiegegevens en -certificaten; 

- de nulmeting; 

- de meetwaarden onmiddellijk na de plaatsing van de gronddrukcel; 

- de gronddrukmetingen in de opgegeven eenheid van druk met temperatuurscorrectie; 

- de gronddrukmetingen in de opgegeven eenheid van druk zonder temperatuurscorrectie; 

- de temperatuursmetingen; 

- de ruwe data. 

2.7.3.2 Meetmethode voor hoeveelheden 

Deze post wordt uitgedrukt in stuk en omvat het leveren en plaatsen van de geschikte 
gronddrukcel(len) met signaalkabel, het leveren en de plaatsing, alsook het beschermen van de 
kabels. 

De post voor het continu registeren van de gronddrukken wordt uitgedrukt in kdag, totaal over het 
aantal gronddrukcel(len). Deze post omvat ook het leveren van de datalogger, het uitvoeren van de 
metingen en de rapportering. 

De post voor het extra afschermen van de kabels en van de meetapparatuur bovengronds wordt 
gerekend in stuk. 

2.7.4 Plaatsen van en opmeting van verticale inclinometerbuizen 

2.7.4.1 Beschrijving 

Deze paragraaf beschrijft het plaatsen en de opmeting van inclinometerbuizen. Het uitvoeren van 
verticale inclinometermetingen heeft als doel het opmeten van horizontale verplaatsingen in de 
grond of van een structuur. 

De volgende norm is van toepassing:  

- NBN EN ISO 18674-3:2018 “Geotechnical investigation and testing - Geotechnical monitoring by 
field instrumentation - Part 3: Measurement of displacements across a line: Inclinometers (ISO 
18674-3:2017)” 

Het eventueel opzetten en onderhouden van een real-time online systeem is begrepen in de 
desbetreffende post van SB 260-22.2.7.8. 

2.7.4.1.A MATERIALEN 

De materialen zijn: 

- inclinometerbuizen incl. top en bodemafdichting. De opdrachtdocumenten bepalen de technische 
details (lengte endiameter) van de te plaatsen inclinometerbuizen ingeval van niet-continue 
inclinometers; ingeval van continue in-place inclinometers wordt het type en bijhorende 
specificaties ter goedkeuring voorgelegd aan de aanbestedende overheid; 

- standaard worden inclinometerbuizen van ABS (Acrylonitrile butadiene styrene, kunststof) 
gebruikt. Er wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van buizen waarvan de groefjes gefreesd zijn. De 
koppelingen zijn voorzien van een kliksluiting, die zelf-alignerend en waterdicht is; 

- anker indien noodzakelijk voor de plaatsing (met grout); 
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- grout of kift kaliber 2-8; 

- voldoende grote straatpot of stalen beschermbuis. 

2.7.4.1.B KENMERKEN VAN DE UITVOERING 

Het uitvoeren van een inclinometermeting bestaat in het opmeten van de horizontale verplaatsingen 
van een verticaal profiel in de grond op oordeelkundig vastgelegde tijdstippen. Het verticaal profiel 
wordt gerealiseerd door middel van inclinometerbuizen.  

De inclinometerbuis wordt geplaatst in een boorgat in de grond of in/op een constructie-element. Bij 
het plaatsen van inclinometerbuizen in/op constructie-elementen zijn er verschillende opties:  

- Gebruik van een speciaal daarvoor voorziene wachtbuis in een nieuw te bouwen constructie; 

- De inclinometerbuizen worden rechtstreeks op of in de constructie-elementen geplaatst. Hierbij 
wordt voldoende aandacht besteed aan de bescherming van de buizen, zodat mogelijke 
beschadiging van de buizen vermeden wordt (beschadiging kan mechanisch veroorzaakt worden, 
door contact of bv door opwarming tijdens het uitharden van de beton). Bij het plaatsen van 
inclinometers op een verticaal oppervlakte, niet in de grond, wordt voldoende aandacht besteed 
aan het vast maken van de buizen. Deze worden om de 0.5m vastgemaakt aan de constructie. De 
buizen worden beschermd tegen impact en tegen direct zonlicht (door gebruik van 
beschermprofielen). De buizen worden zo recht mogelijk geplaatst en vastgemaakt en hebben 
zeker geen plotse knikpunten; 

- Er wordt rechtstreeks gemeten in een stalen koker, die aan de constructie wordt vastgemaakt of 
wordt ingebed in de constructie. Aandachtspunt hierbij is dat er geen bramen in de koker mogen 
aanwezig zijn (bv door het aaneen lassen van de kokerelementen). In een koker is de 
hoofdrichting van de meting vaak 45° geroteerd tov de hoofdrichting van de te verwachten 
beweging. In dit geval  wordt een dubbele meting uitgevoerd (in beide hoeken van de koker) om 
een nauwkeurige vectoriële samenstelling van de beweging te maken; 

- Er wordt een boring uitgevoerd doorheen de constructie, waarbij de inclinometer ingebouwd 
wordt in het boorgat. 

De opdrachtdocumenten bepalen de plaatsingswijze en voor elk van de inclinometers de lengte van 
de inclinometer of het aanzetpeil van de inclinometer (in mTAW). Het diepste punt is oordeelkundig 
gekozen opdat het als vast punt kan dienst doen, tenzij er in de opdrachtdocumenten een ander (te 
realiseren) vast punt wordt opgegeven. Bij de plaatsing van een inclinometer in een boorgat, wordt 
het boorgat 0.5m dieper uitgevoerd dan het aanzetpeil van de inclinometer.  

Door het verschil te maken met vorige metingen kan de horizontale verplaatsing op verschillende 
dieptes worden bepaald en worden opgevolgd in functie van de tijd. 

2.7.4.1.C WIJZE VAN UITVOERING 

Vóór installatie worden de inclinometerbuizen op een veilige plaats gestockeerd. Ze worden hierbij 
horizontaal gestockeerd, waarbij doorbuiging onder eigengewicht vermeden wordt. De buizen 
worden beschermd tegen direct zonlicht en stof. 

2.7.4.1.C.1 Uitzetten en inmeten van onderzoekspunten 

Het uitzetten en inmeten van de onderzoekspunten gebeurt conform de bepalingen van  
SB 260-22-2.1.1.2.B.  

Voor elk onderzoekspunt wordt de top van de inclinometerbuis (watervaste markering en/of klein 
gaatje dat de referentierichting aangeeft) ingemeten conform de bepalingen van 
SB 260-22-2.1.1.2.B. 
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2.7.4.1.C.2 Boringen voor het plaatsen van inclinometerbuizen 

Voor het plaatsen van inclinometerbuizen wordt een type boring opgelegd, afhankelijk van de 
grondgesteldheid. Een beschrijving staat hieronder (A t.e.m. C). ). De opdrachtdocumenten bepalen 
welke uitvoeringsmethode gebruikt wordt en of er monstername vereist is. Er wordt in elk geval een 
boorstaat opgemaakt van de uitgevoerde boring. De minimale doorgangdiameter voor het plaatsen 
van de inclinometers bedraagt steeds minstens 150 mm. Voor de uitvoeringsspecificaties van de 
boringen zelf gelden de bepalingen van SB 260-22-2.4.  
Net vóór de installatie van de inclinometer, wordt het boorgat gespoeld met (proper) water, er mag 
geen naval in het boorgat zijn. 

A. Plaatsing in de losse grond: 
De boringen worden volledig verbuisd en droog uitgevoerd ten einde het boorgat met zekerheid te 
kunnen openhouden tijdens de plaatsing van de inclinometerbuis. Enkel in de vaste tertiaire klei mag 
de boring zonder verbuizing worden uitgevoerd. 

Voor het uitvoeren van de droogboringen gelden de bepalingen van SB 260-22-2.4.1.2.B i.v.m. 
droogboringen met discontinue monstername. De helling van het boorgat is op elke plaats binnen 
±2° van de verticale. 

Net vóór installatie van de inclinometerbuizen, wordt het boorgat gespoeld met (proper) water, er 
mag geen naval in het boorgat zijn. 

B. Plaatsing doorheen een kaaimuur of andere harde formatie: 

- B.1 Niet-destructieve methode: Kernboring.  
De boring wordt uitgevoerd als kernboring. De opdrachtdocumenten bepalen of de uitvoering 
met of zonder monsterontname gebeurt, afhankelijk van de studievereisten van het project. Voor 
het uitvoeren van de kernboringen gelden de bepalingen van SB 260-22-2.4.1.2.D; 

- B.2 Destructieve methode (boring zonder monsterontname): Hamerboring: 
De boring wordt als hamerboring uitgevoerd. Doorheen de bestaande constructie of vaste 
gesteenten wordt de boring op destructieve wijze uitgevoerd bij middel van een persluchthamer 
in het gat of volgens het principe van DTH-hamerboren (“down the hole”- boren). 
Indien de aan te boren laag uit losse brokstukken of gesteenten bestaat, is het noodzakelijk en 
vereist dat er geboord wordt met verbuizing van het boorgat volgens het principe van ODEM-
boren (“Overburden Drilling with Eccentric Method”). 
Voor het uitvoeren van de hamerboringen gelden de bepalingen van SB 260-22-2.4.1.2.E.  

C. Plaatsing doorheen een combinatie van een kaaimuur of andere harde formatie/constructie en de 
losse grond.  
Voor het uitvoeren van de boringen gelden de bepalingen van SB 260-22-2.4. 

- C.1 De boring wordt stapsgewijze uitgevoerd, nl. als kernboring/hamerboring in de vaste 
formatie/constructie en als droogboring in de losse grond. 

- C.2 De inclinometerbuizen worden in de constructie zelf in een daartoe voorziene wachtbuis 
geplaatst. De wachtbuis wordt tijdens de bouw van de constructie door de opdrachtnemer in de 
constructie geplaatst. De opdrachtdocumenten bepalen de specificaties van de wachtbuis. Indien 
een boring wordt uitgevoerd doorheen de wachtbuis om de inclinometer een aanzetpunt 
voldoende diep onder de constructie te geven, is het uiteinde van de wachtbuis met een 
doorboorbare stop afgeschermd tegen indringen van materiaal dat de buis kan verstoppen. Indien 
doorheen de wachtbuis een boring wordt uitgevoerd in de losse grond, wordt deze boring volledig 
verbuisd en droog uitgevoerd ten einde het boorgat met zekerheid te kunnen openhouden tijdens 
de plaatsing van de inclinometerbuis. De diameter van de wachtbuis is voldoende groot om een 
verbuisde boring doorheen de wachtbuis toe te laten. Enkel in een vaste tertiaire klei mag de 
boring zonder verbuizing worden uitgevoerd. 
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2.7.4.1.C.3 Plaatsen en afwerking van de inclinometerbuizen 

De aanbestedende overheid wordt minstens 5 werkdagen vóór plaatsing op de hoogte gebracht van 
tijdstip en plaats van uitvoering zodat het bijwonen van de plaatsing door een afgevaardigde van de 
aanbestedende overheid altijd mogelijk is. 

Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen, staat de opdrachtnemer in voor de plaatsing van de 
inclinometerbuizen. Indien deze geplaatst worden door de afdeling geotechniek, zal de 
opdrachtnemer de gewenste installatiedatum (en dus planning) minstens 2 weken voor de gewenste 
plaatsing meedelen, zodat dit kan ingepland worden door de afdeling Geotechniek. Wanneer de 
opdrachtnemer hieraan verzaakt, kan deze geen aanspraak maken op een schadevergoeding bij 
vertraging van de plaatsing. Tevens zal, bij plaatsing van de inclinometerbuizen door de afdeling 
Geotechniek, de opdrachtnemer technische en logistieke assistentie verlenen tijdens het plaatsen 
van de buizen (voor bv de omstortingen). 

Bij continue in-place inclinometers worden de buizen alsook de continue in-place inclinometers zelf 
door de opdrachtnemer geplaatst. De nodige afstemming met afdeling Geotechniek, die mogelijks de 
inclinometerbuizen voor de manuele inclinometers zal plaatsen, is noodzakelijk. 

De inclinometerbuizen worden ingebouwd in het boorgat, in de wachtbuis of op- of in de constructie. 
De buizen wordt zo georiënteerd dat de groefjes respectievelijk haaks en evenwijdig ten opzichte van 
de te verwachten bewegingsrichting staan waarin zich bewegingen kunnen voordoen (bv. de 
oeverlijn). 

De referentierichting wordt bepaald als de richting waarin de hoofdbeweging zich zal voordoen. Het 
groefje dat zich in deze richting bevindt, wordt bovenaan gemarkeerd met een watervaste markering 
en/of met een klein gaatje. In functie van het project, bepalen de opdrachtdocumenten welke de 
referentierichting is of wordt dit voorafgaandelijk aan de plaatsing vastgelegd in samenwerking met 
de aanbestedende overheid/afdeling Geotechniek. 

Bij het plaatsen van de inclinometerbuizen wordt twisten van de buizen voorkomen. Het is dan ook 
niet toegelaten om de groefjes te heroriënteren na plaatsing. Bij het plaatsen van de 
inclinometerbuizen in een boorgat, is het belangrijk dat bij het trekken van de casings, de 
inclinometerbuis niet meer roteert in het boorgat. Indien dit wel gebeurt, zal dit aanleiding geven tot 
het niet betalen van de boring, noch de inclinometerbuis, noch de plaatsing ervan. 

Bijzondere aandacht zal besteed worden aan de koppeling van de opeenvolgende 
inclinometerbuizen. De koppelingen zijn zo dat de groefjes, waarin de meetsonde geleid wordt, 
perfect op elkaar aansluiten en bij de eerste meting geen aanleiding geven tot enerzijds niet op 
diepte geraken van de meetsonde of anderzijds tot het uit de groefjes raken van de meetsonde. 
Beide gevallen resulteren in geen of onbruikbare resultaten. In voorkomend geval zal dit aanleiding 
geven tot het niet betalen van de boring, noch de inclinometerbuis, noch de plaatsing ervan. De 
koppelingen worden extra afgedicht met tape om te vermijden dat grond in de buizen terechtkomt 
en om de koppeling extra sterkte te geven.  

Onderaan en bovenaan de inclinometerbuizen wordt een dop voorzien, opdat er geen vuil in de 
buizen terecht kan komen.  

Om s-vorming van de buizen te voorkomen (veroorzaakt door de opwaartse waterdruk van het water 
in het boorgat), worden de buizen bij het neerlaten in een boorgat gevuld met zuiver (leiding)water. 
De top van de buis mag niet geballast worden om de buis ter plaatse te houden na plaatsing omdat 
ze hierdoor in een S-vorm wordt geduwd, wat nadelig is voor de meetnauwkeurigheid. Waar 
mogelijk, wordt onder de onderste inclinometerbuis een anker gebruikt om de inclinometerbuizen 
onderaan vast te houden. Dit is zeker aangewezen als de inclinometerbuis wordt ingegrout. Als 
alternatief kan er een tijdelijk gewicht in de inclinometerbuis worden geplaatst dat na uitharding van 
de grout wordt verwijderd.  
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De buis wordt na plaatsing ofwel afgewerkt met een straatpot of met een beschermbuis. Indien deze 
onder het maaiveld wordt afgewerkt, wordt deze perfect horizontaal afgezaagd onder het maaiveld 
zodat er een straatpot of deksel boven kan, zonder dat het deksel op de buis rust. Rond de buis 
wordt fijn grind gestort zodat de buis goed vastzit in het voorgeboorde gat. Een dekseltje sluit de buis 
af zodat er geen vuil in komt (ook tijdens het aanvullen van het boorgat). Wanneer de buis uitsteekt 
boven het MV, wordt er bij voorkeur een stalen beschermbuis over geplaatst om beschadiging te 
voorkomen. De opdrachtdocumenten bepalen de afwerking van de bovenkant van de 
inclinometerbuis.  

Wanneer er belangrijke verticale zettingen te verwachten zijn, worden er één of meerdere 
telescopische stukken tussen de buizen gestoken, op een diepte waar de meeste zettingen te 
verwachten zijn bijvoorbeeld ter hoogte van de overgang tussen grond en onderkant kaaimuur. Deze 
kunnen de verticale druk opvangen door in of uit te schuiven zodat de buis niet vervormd wordt door 
eventuele verticale krachten maar enkel door horizontale krachten.  

Wanneer er grote horizontale verplaatsingen verwacht worden, worden er grotere diameters 
gebruikt voor de inclinometerbuizen. 

Voor inclinometers met lengtes > 50m, wordt de twist/rotatie van de groefjes verplicht 
gecontroleerd met een spiraalmeter. Vanaf een lengte van 20m is het ook al aanbevolen om de twist 
van de groefjes te controleren met een spiraalmeter. 

Afhankelijk van de omringende grondlagen en de te verwachte verplaatsingen wordt een keuze 
gemaakt voor het te gebruiken materieel om het boorgat op te vullen zodat de buis optimaal mee 
beweegt met het te monitoren object. De aanvulling gebeurt ofwel met grout, ofwel met kift. Het 
gebruikte materiaal voor de aanvulling wordt gedocumenteerd. De opdrachtdocumenten bepalen of 
de omstorting van de inclinometerbuis gebeurt met grout of met kift. Indien de 
opdrachtdocumenten de omstorting niet bepalen, wordt een voorstel ter goedkeuring voorgelegd 
aan de aanbestende overheid.  

De volledige ruimte tussen boorgatwand en inclinometerbuis wordt opgevuld. Als controle hiervan 
wordt het aangevulde volume vergeleken met het theoretisch aan te vullen volume, en wordt bij het 
grouten opgevuld van onder naar boven toe. Wanneer er spleten in de grond zijn of de grond een 
zeer hoge doorlatendheid heeft, kan een geotextiel kous gebruikt worden om het aanvulmateriaal 
rond de buis te houden.  

Plaatsen en afwerking van de inclinometerbuizen met kift (2-8mm)  
Indien er wordt gewerkt met plaatsen van kift, wordt deze met de nodige voorzichtigheid in het gat 
gegoten zodat geen kift in de voerbuizen of wachtbuizen blijft hangen. Indien dit wel gebeurt, zou 
het kunnen dat er zich een prop vormt en er lucht onder de prop zit of in het geval van voerbuizen 
dat de inclinometerbuizen worden opgespannen in de voerbuis en mee omhoog worden getrokken. 
Het is dus belangrijk om op regelmatige basis te meten hoe diep het kift zit. Te snel inlaten van kift 
kan ook te veel stroming veroorzaken zodat de buis naar boven wilt bewegen. De kift krijgt de tijd om 
beneden te geraken. Bij een diepe boring kan dit in het begin wat tijd vragen.  

De lengte en diameter van de aanvulling, alsook de verbruikte hoeveelheid kift worden 
gerapporteerd bij het plaatsingsverslag. Als kift wordt een ongewassen fractie tussen 2-8mm 
gebruikt. 

Bij aanvulling met kift wordt voldoende aandacht besteed aan de verdichting van de kift. Dit kan door 
te tikken op de inclinometerbuis tijdens en na het inlaten van de kift. Na 1 à 2 weken wordt dit 
herhaald en wordt kift bovenaan bijgevuld. Er wordt gerapporteerd in het plaatsingsverslag hoe ver 
kift van de top van de buis staat voor aanvullen ter controle van de nazakking.  

Aanvulling met kift mag enkel wanneer er geen afdichtende lagen in de grond aanwezig zijn, anders 
worden verschillende aquifers met elkaar verbonden. Ook wordt het gebruik van kift vermeden 
wanneer tijdens uitvoering op de werf veel trillingen veroorzaakt worden. Dit kan naverdichten van 
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het filtergrind veroorzaken en impact hebben op de verplaatsing van de inclinometerbuizen. In deze 
gevallen is gebruik van grout als aanvullingsmateriaal verplicht.  

Plaatsen en afwerking van de inclinometerbuizen met grout 
Bij omstorting met grout, wordt het grout na plaatsing van de inclinometerbuis met behulp van een 
buis met geschikte afmetingen onderaan het boorgat ingepompt. Zowel buis als pomp om het grout 
op diepte te brengen worden voorzien door de opdrachtnemer, zowel wanneer de opdrachtnemer 
als wanneer de afdelling geotechniek de inclinometerbuizen plaatst.  

Als richtlijn voor het groutmengsel wordt rekening gehouden met de verhoudingen weergegeven in 
tabel 22-2-2. De doelstelling is om de sterkte van de grond te benaderen. Voor inclinometers is het 
beter een iets te stijf mengsel te gebruiken. De samenstelling van het grout wordt ter goedkeuring 
voorgelegd aan de opdrachtgever/ de afdeling Geotechniek. 

Het water en het cement worden eerst tot een homogene massa gemengd, daarna blijft men 
minimaal 5 minuten mengen alvorens bentoniet toe te voegen. Het bentoniet wordt daarna 
stapsgewijs toegevoegd, terwijl continu gemengd wordt om vlokvorming te voorkomen. Het mengsel 
wordt na het toevoegen van het bentoniet nog 5 minuten gemengd alvorens de viscositeit te testen. 
De hoeveelheid toe te voegen bentoniet kan wijzigen afhankelijk van temperatuur, water, … en 
wordt aangepast tot de geschikte viscositeit bereikt wordt. De viscositeit wordt gecontroleerd aan de 
hand van de Marsh Funnel test. Een waarde tussen 50s en 100s wordt hierbij bekomen. 

Er mag enkel zuiver water gebruikt worden om het groutmengsel aan te maken, bij voorkeur 
leidingwater. 

Toepassingen 
Grond 

Rots 
Zacht Medium Hard 

Materiaal 
(verhouding 
op gewicht) 

Water (water-cement factor) ~6,6 ~3,0 ~2,5 1,0 > ~0,6 

Gewone Portland cement 1,0 1,0 1,0 1,0 

Bentoniet ~0,4 ~0,35 ~0,3 ~0,05 > ~0,05 

Druksterkte op 28dagen (kPa) ~30 ~300 ~700 ~1000 < ~7000 

Tabel 22-2-2 

In een omgeving met brak water/zout water, wordt een speciaal type bentoniet gebruikt dat oplost 
in brak of zout water, bv cebogel QSE. Er wordt hierbij wel opgelet, want dit dikt het mengsel meer 
dan de gewone bentoniet. 

2.7.4.1.C.4 Opmeten van de inclinometerbuizen 

Tenzij anders bepaald in de opdrachtdocumenten, gebeurt de opmeting van de manuele 
inclinometers door de afdeling Geotechniek van de Vlaamse overheid, departement Mobiliteit en 
Openbare Werken. 

De opdrachtdocumenten geven de gewenste meetfrequentie op.  

Indien de metingen door de opdrachtnemer worden uitgevoerd, voldoen de metingen aan de  
volgende specificaties:  

- het meetbereik van het meetinstrument bedraagt  minstens ± 30 ° t.o.v. de verticale; 

- de toelaatbare tolerantie op de relatieve horizontale verplaatsing is +-2mm/30m; 

- de minimum opgelegde afleeseenheid is 0,005 mm; de herhaalbaarheid van de hoekmetingen is 
beter dan 0,003 °. 
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De opdrachtnemer zorgt ervoor dat de locaties van de inclinometerbuizen bereikbaar en toegankelijk 
zijn op de tijdstippen van meting, zoals in de meetfrequentie opgegeven. De opdrachtnemer kan 
geen aanspraak maken op verrekeningen, schadevergoeding, noch termijnsverlenging wegens hinder 
tijdens het uitvoeren van de metingen. 

2.7.4.1.D RAPPORTERING 

De rapportering van de boring voor de plaatsing van de inclinometerbuis is conform de vereisten 
opgenomen in de bepalingen van SB 260-22-2.4, tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten. 

De resultaten van de inclinometermeting worden overzichtelijk in tabel- en in grafiekvorm 
meegedeeld, met alle inlichtingen en gegevens zoals bepaald in de opdrachtdocumenten. De 
resultaten worden eveneens digitaal afgeleverd, waarbij zowel de ruwe meetfiles als de verwerkte 
resultaten worden aangeleverd. 

De rapportering van elk van de inclinometermetingen omvat minstens volgende inlichtingen en 
gegevens op de grafiek: 

- voor de rapportering, m.b.t. de XY-Lambert 72-coördinaten en de hoogteligging in mTAW van het 
maaiveldpeil en top inclinometerbuis, gelden de bepalingen van SB 260-22-2.1.1.2.B; 

- de hoogteligging in mTAW van het onderste meetpunt; 

- de nulmeting met de hellingen en horizontale afwijkingen t.o.v. de verticale; 

- de relatieve horizontale verplaatsing (in mm) van de meetpunten (op de opgegeven 
meettijdstippen) t.o.v. een referentiemeting; 

- de kalibratiegegevens en -certificaten van de inclinometersonde. 

Het definitief rapport omvat tenminste: 

- een overzicht van de ligging van elk van de inclinometers, weergegeven op een grondplan met 
inbegrip van de XY-Lambert 72-coördinaten; 

- de hoogteligging in mTAW van het maaiveldpeil en de top van de inclinometerbuis; 

- de hoogteligging in mTAW van het onderste meetpunt, de nulmeting met de hellingen en 
horizontale afwijkingen t.o.v. de verticale in elk van de meetpunten, voor elk van de 
inclinometers; 

- de hoek tussen de hoofdrichting van de inclinometerbuizen en de bewegingsrichting (met 
aanduiding op een schets); 

- voor elk meettijdstip de relatieve horizontale verplaatsing van de meetpunten (op de opgegeven 
meettijdstippen) t.o.v. een referentiemeting voor elk van de inclinometers; 

- de opvolging in de tijd van de relatieve horizontale verplaatsing t.o.v. een referentiemeting voor 
de opgegeven meetpunten. 

Bij gebruik van continue inclinometers worden de meetresultaten ofwel in grafiekvorm overgemaakt 
aan de aanbestedende overheid (verplaatsing in de diepte en verplaatsing in de tijd op een aantal 
relevante dieptes), ofwel worden deze real-time verwerkt en ter beschikking gesteld. De ruwe 
meetfiles en de verwerkte meetgegevens worden overgemaakt aan de aanbestedende overheid 
en/of afdeling Geotechniek. 

Indien een real-time monitoring volgens SB 260-22-2.7.8 wordt opgezet, worden waarden via dit 
systeem gerapporteerd. 
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2.7.4.2 Meetmethode voor hoeveelheden 

Het uitvoeren van de boring voor de plaatsing van de inclinometerbuis wordt in de post volgens de 
bepalingen van SB 260-22-2.4 "Uitvoeren van boringen" verrekend. In deze post van boringen zitten 
ook de kosten voor het opmaken van het verslag en het herstellen in de oorspronkelijke toestand van 
de site vervat. 

De post voor het leveren en plaatsen van wachtbuizen wordt uitgedrukt in m. 

De post voor het leveren en plaatsen van de manuele of continue inclinometerbuizen wordt 
uitgedrukt in m. In deze post is eveneens inbegrepen: het leveren en plaatsen van het kift of grout, 
het leveren van top en bodemafdichting voor afwerking van de inclinometer, in voorkomend geval 
het verlenen van assistentie bij het plaatsen van de inclinometer door de afdeling Geotechniek van 
de Vlaamse overheid, departement Mobiliteit en Openbare Werken en het stand-by houden van de 
boormachine. 

De aankoop en plaatsing van een anker onderaan de inclinometerbuizen wordt uitgedrukt in stuk. 

De afwerking van de kop van inclinometerbuis, met een straatpot of stalen beschermbuis, wordt 
uitgedrukt in stuk. 

De post voor het uitvoeren van de metingen zoals in SB 260-22-2.7.4.1.C.4, incl. de rapportering, 
wordt uitgedrukt in stuk. 

De post voor het uitvoeren van de metingen zoals in SB 260-22-2.7.4.1.C.4, incl de rapportering via 
continue registratiesysteem, wordt uitgedrukt in kalenderdagen. 

Het gebruik en instandhouden van de continue inclinometer(s) wordt uitgedrukt in kalenderdagen x 
m en gaat pas in werking vanaf het ogenblik dat het volledige systeem is opgezet. 

De post voor het verwijderen van de continue inclinometer wordt uitgedrukt in stuk. 

Alle schade aan bestaande of aan nieuw gebouwde constructies die optreedt ten gevolge van de 
afbraak van de tijdelijke hulpconstructies zijn ten laste van de opdrachtnemer. 

2.7.4.3 Controles 

Elke plaatsing van de inclinometerbuis of proefmeting waarvan tijdens toezicht of door nazicht kan 
aangetoond worden dat het resultaat niet correct is door niet of foutief toepassen van de 
voorschriften leidt tot het niet betalen van de inclinometerbuis (incl. plaatsing) of van die meting.  
De nauwkeurigheid op de relatieve horizontale verplaatsing wordt gerespecteerd. 

2.7.5 Plaatsen van en opmeting van extensometers 

2.7.5.1 Beschrijving 

Deze paragraaf beschrijft het plaatsen en de opmeting van extensometers. Het uitvoeren van 
extensometer metingen heeft als doel het opmeten van verticale verplaatsingen in de grond (van 
verschillende grondlagen) of van een structuur.  

Een extensometer bestaat uit verankerde meetpunten die op bepaalde posities van een verticale 
meetlijn (bv. in de gewenste grondlagen) gematerialiseerd worden. De verticale verplaatsing van 
deze verankerde meetpunten wordt opgemeten.  

Voor een stangenextensometer gebeurt dit door (in zoverre mogelijk) de verplaatsing wrijvingloos 
naar de meetkop over te brengen. Om de verticale verplaatsingen van de verankerde meetpunten te 
bepalen, wordt de afstand t.o.v. de meetreferentiebasis op verschillende tijdstippen opgemeten. Aan 
de hand hiervan kunnen de vervormingen van de constructie en de verschillende lagen van het 
grondmassief in het verloop van de tijd worden afgeleid.  
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Om absolute verplaatsingen te bekomen, meet men ook nauwkeurig de verplaatsing van de 
meetreferentiebasis op. Dit gebeurt, afhankelijk van de situatie, aan de hand van een op grote diepte 
verankerd punt dat als vast wordt beschouwd of door de bovenkant topografisch op te meten. De 
absolute verplaatsing van de meetbasis kan dan t.o.v. dit diepste punt worden opgemeten. Dit laat 
toe met grotere nauwkeurigheid de absolute bewegingen van de meetpunten te bepalen. De 
topografische opmeting van de meetbasis aan het maaiveld is immers minder nauwkeurig dan de 
nauwkeurigheid van de meeste extensometers (nauwkeurigheid 0.1 mm voor een 
stangenextensometer). De topografische opmeting van de meetbasis is wel nog steeds aangewezen 
als controle.   

Het type extensometer dat standaard gebruikt wordt, is de stangenextensometer. Een alternatief 
voor grotere verplaatsingen of voor gefaseerde ophogingen en uitgravingen is een magnetische 
extensometer. 

De volgende norm is van toepassing:  

- NBN EN ISO 18674-2:2016 “Geotechnical investigation and testing - Geotechnical monitoring by 
field instrumentation - Part 2: Measurement of displacements along a line: Extensometers (ISO 
18674-2:2016)” 

2.7.5.1.A MATERIALEN 

De materialen zijn:  

- extensometer; 

- ankers; 

- stangen + beschermbuisjes; 

- hoed; 

- kift kaliber 3-6 en cement voor de betonvoeten van de extensometerstangen of grout voor de 
volledige aanvulling van de ruimte tussen boorgatwand en extensometer; 

- grote straatpot, inspectieput of stalen beschermbuis; 

2.7.5.1.B KENMERKEN VAN DE UITVOERING 

Bij het uitvoeren van een extensometermeting wordt op oordeelkundig vastgelegde tijdstippen de 
verticale verplaatsing van (eventueel verschillende) grondlagen opgemeten. De registratie van deze 
verplaatsing wordt gerealiseerd door extensometerstangen die worden verankerd in de verschillende 
grondlagen. Er wordt per extensometer een stang in een vaste - theoretisch onbeweeglijke - 
grondlaag verankerd als referentiepunt. 

De extensometerstangen worden in een boorgat geplaatst. De opdrachtdocumenten vermelden voor 
elk van de extensometers de diepte (in mTAW) van het boorgat. Het diepste punt moet 
oordeelkundig gekozen zijn opdat het als vast punt referentiepunt) kan dienst doen. 

Door het verschil te maken met vorige metingen (in de tijd) kan de verticale verplaatsing van de 
punten op verschillende dieptes worden bepaald en worden opgevolgd in de tijd.  

De opdrachtdocumenten geven de technische details van de te plaatsen extensometers. 

2.7.5.1.C WIJZE VAN UITVOERING 

Voor het plaatsen van een extensometer is het type boring o.a. afhankelijk van de grondgesteldheid 
en wordt hieronder beschreven. 
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Voor de uitvoeringsspecificaties met betrekking tot deze boormethoden gelden de bepalingen  
SB 260-22-2.4. In deze post van boringen zitten ook de kosten voor het opmaken van het verslag 
vervat.  

De minimale doorgangdiameter voor het plaatsen van de extensometers wordt bepaald in functie 
van de te plaatsen extensometer. Deze bedraagt normaal minimaal tussen de 200 en 250mm. De 
doorgangdiameter voor het plaatsen van de extensometer wordt voorgelegd aan de aanbestedende 
overheid ter goedkeuring. 

Net vóór de installatie van de extensometer, wordt het boorgat gespoeld met (proper) water, er mag 
geen naval in het boorgat zijn. 

2.7.5.1.C.1 Uitzetten en inmeten van onderzoekspunten 

Het uitzetten en inmeten van de onderzoekspunten gebeurt conform de bepalingen van  
SB 260-22-2.1.1.2.B. Voor elk onderzoekspunt wordt ook de hoogteligging van de referentieplaat 
ingemeten conform de bepalingen van SB 260-22-2.1.1.2.B. 

2.7.5.1.C.2 Boringen voor het plaatsen van extensometerstangen in de losse grond 

De voorgeschreven boormethode is de droogboring; het uitvoeren van een spoelboring wordt niet 
toegestaan. De boring wordt volledig verbuisd uitgevoerd ten einde het boorgat met zekerheid te 
kunnen openhouden tijdens het plaatsen van de extensometerstang(en). Instructies m.b.t. eventuele 
monsterontname tijdens het boren en het invullen van de daarbij horende boorstaat worden 
opgegeven door de aanbestedende overheid. 

Voor het uitvoeren van de droogboringen gelden de bepalingen van SB 260-22-2.4.1.2.B voor 
droogboringen met discontinue monstername. 

2.7.5.1.C.3 Boringen voor het plaatsen van extensometerstangen doorheen een kaaimuur of 
andere harde formatie 

Niet-destructieve methode: Kernboring.  
De boring wordt uitgevoerd als kernboring. De opdrachtdocumenten beschrijven of de uitvoering 
met of zonder monsterontname dient te gebeuren, afhankelijk van de studievereisten van het 
project. 
Voor het uitvoeren van de kernboringen gelden de bepalingen van SB 260-22-2.4.1.2.D.  

Destructieve methode (boring zonder monsterontname): Hamerboring. 
De boring wordt als hamerboring uitgevoerd. Doorheen de bestaande constructie of vaste 
gesteenten wordt de boring op destructieve wijze uitgevoerd bij middel van een persluchthamer in 
het gat of volgens het principe van DTH-hamerboren (“down the hole”- boren).  
Indien de aan te boren laag uit losse brokstukken of gesteenten bestaat, is het noodzakelijk en 
vereist dat er geboord wordt met verbuizing van het boorgat volgens het principe van ODEM-boren 
(“Overburden Drilling with Eccentric Method”).  
Voor het uitvoeren van de hamerboringen gelden de bepalingen van SB 260-22-2.4.1.2.E.  

2.7.5.1.C.4 Plaatsing doorheen een combinatie van een kaaimuur of andere harde formatie en 
de losse grond 

Voor het uitvoeren van de boringen gelden de bepalingen van SB 260-22-2.4. 

A. De boring wordt stapsgewijze uitgevoerd, nl. als kernboring/hamerboring in de vaste 
formatie/constructie en als droogboring in de losse grond. 

Of 
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B. De extensometer wordt in de constructie zelf in een daartoe voorziene wachtbuis geplaatst. De 
wachtbuis wordt tijdens de bouw van de constructie door de opdrachtnemer in de constructie 
geplaatst. De stalen/PVC wachtbuis heeft een minimum diameter van 250 à 300 mm en wordt 
geplaatst over de volledige hoogte van de constructie. De diameter is afhankelijk van de uit te 
voeren boring doorheen de wachtbuis. De diameter van de wachtbuis wordt in overleg met de 
boorfirma vastgelegd en wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de aanbestedende 
overheid/afdeling Geotechniek. De wachtbuizen zijn voldoende stevig opdat ze niet beschadigd of 
vervormd zouden worden tijdens de bouw van de constructie zelf, noch zouden verschuiven of 
hellen. Indien de wachtbuis al te veel verschoven is of indien het plaatsen van de extensometer in 
de wachtbuis niet mogelijk blijkt te zijn door vervorming of beschadiging zal dit leiden tot het niet 
betalen van de wachtbuis. Indien de constructie dit toelaat zal, zonder verrekening, de 
uitvoeringsmethode A. worden toegepast door de opdrachtnemer om alsnog de extensometer te 
plaatsen.  
De uiteinden van de wachtbuis moeten met een doorboorbare stop afgeschermd zijn tegen 
indringen van materiaal die de buis kan verstoppen. In de losse grond wordt de extensometer in 
een boorgat geplaatst. Doorheen de wachtbuis dient daartoe een boring uitgevoerd te worden in 
de losse grond. 
De in 2.6.4.1.C.4.A en 2.6.4.1.C.4.B vermelde boring dient volledig verbuisd en droog te worden 
uitgevoerd ten einde het boorgat met zekerheid te kunnen openhouden tijdens de plaatsing van 
de extensometer. Enkel in een vaste tertiaire klei mag de boring zonder verbuizing worden 
uitgevoerd. 

2.7.5.1.C.5 Plaatsing en afwerking van de extensometerstangen 

In de boorgaten wordt/worden de extensometerstang(en) ingebouwd. 

De aanbestedende overheid wordt minstens 5 werkdagen vóór plaatsing op de hoogte gebracht van 
tijdstip en plaats van uitvoering zodat het bijwonen van de plaatsing door een afgevaardigde van de 
aanbestedende overheid altijd mogelijk is. 

Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen, staat de opdrachtnemer in voor de plaatsing van de 
extensometer. Indien deze geplaatst wordt door de afdeling geotechniek, zal de opdrachtnemer de 
gewenste installatiedatum (en dus planning) minstens 2 weken voor de gewenste plaatsing 
meedelen, zodat dit kan ingepland worden door de afdeling Geotechniek. Wanneer de 
opdrachtnemer hieraan verzaakt, kan deze geen aanspraak maken op een schadevergoeding bij 
vertraging van de plaatsing. Tevens zal de opdrachtnemer technische en logistieke assistentie 
verlenen tijdens het plaatsen van de extensometer (voor bv het inbouwen en de omstortingen). 

De opdrachtdocumenten bevatten de specificaties m.b.t. de extensometerstangen, de ankers en de 
meetkop, zoals in SB 260-22-2.7.5.1.B. 

Het omstorten van de extensometer is een taak van de opdrachtnemer en is inbegrepen in de prijs. 
Afhankelijk van de omringende grondlagen en de te verwachte verplaatsingen wordt een keuze 
gemaakt voor het te gebruiken materieel om het boorgat op te vullen. Er zijn 2 mogelijkheden:  

- plaatsen en aanvulling van de extensometer met grout; 

- gebruik van gebetonneerde wapeningsstaven als ankers en aanvullen met kift. 

Plaatsen en aanvulling van de extensometer met grout 
Als richtlijn voor de groutmengsels wordt rekening gehouden met tabel 22-2-2 voor de 
verhoudingen. De doelstelling is om de sterkte van de grond te benaderen. Voor extensometers is 
het beter een iets slapper mengsel te gebruiken dan de omliggende grond. De samenstelling van het 
grout wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de opdrachtgever/ de afdeling Geotechniek. 

Meng het water en cement tot een homogene massa, daarna minimaal 5 minuten blijven mengen 
alvorens bentoniet toe te voegen. Het bentoniet wordt stapsgewijs toegevoegd, terwijl continu 
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gemengd wordt om vlokvorming te voorkomen. Het mengsel wordt na het toevoegen van het 
bentoniet nog 5 minuten gemengd alvorens de viscositeit te testen. De hoeveelheid toe te voegen 
bentoniet kan wijzigen afhankelijk van temperatuur, water, … en wordt aangepast tot de geschikte 
viscositeit bereikt wordt. De viscositeit wordt gecontroleerd aan de hand van de Marsh Funnel test. 
Een waarde tussen 50s en 100s wordt hierbij bekomen.  

Er mag enkel zuiver water gebruikt worden om het groutmengsel aan te maken, bij voorkeur 
leidingwater.  

In een omgeving met brak water/zout water, wordt een speciaal type bentoniet gebruikt dat oplost 
in brak of zout water, bv. cebogel QSE. 

Het groutmengsel wordt via een injectieleiding in het boorgat ingebracht. De leiding wordt tot op de 
bodem gebracht. Van daaruit wordt de grout van onder naar boven ingepompt. De hoeveelheid 
grout is afhankelijk van de diameter van het boorgat, de (buiten)diameter van de geplaatste 
instrumentatie en de hoogte waarover gegrout wordt.  

Alvorens de injectieleiding te verwijderen, wordt deze nagespoeld met zuiver water. De reden 
hiervoor is dat er een vrij groot volume grout (afhankelijk van de diameter van de groutleiding) in de 
leidingen zit. Door na te spoelen komt dit grout ook in het boorgat terecht. Hiervoor wordt 1 maal 
het volume van de totale leiding bijgevuld met water, zodat in principe de berekende benodigde 
hoeveelheid grout in het boorgat komt (let hierbij wel op dat de leiding dan wel opgetrokken moet 
zijn totdat deze boven de bovenkant van het grout komt). Bij naspoelen met water mag zeker niet 
meer dan 1 keer het volume van de leiding gebruikt worden, omdat er anders kans is dat het 
groutmengel in het boorgat terug aangelengd wordt met water.  

Gebruik van gebetonneerde wapeningsstaven als ankers en aanvullen met kift 
Het vastzetten van de ankers gebeurt door snelhardend cement te mengen met water (W/C = 0.5, 1 
zak cement van 25 kg per extensometeranker) en via een injectieleiding te injecteren ter hoogte van 
de ankers. Het aanvullen van de rest het boorgat gebeurt door met het vereiste omstortings-
materiaal tijdens het uittrekken van de voerbuizen aan te vullen. De extensometerstangen worden 
per anker opgebouwd en geplaatst.  

Tijdens het uittrekken van de voerbuizen mag er geen stang mee naar boven verschoven worden. 
Indien dit wel gebeurt, zal dit aanleiding geven tot het niet betalen van de boring, noch de 
extensometer, noch de plaatsing ervan. Er wordt voldoende aandacht besteed aan de nummering 
van de extensometerstangen met de bijhorende opgegeven diepte teneinde eenduidig de ankers te 
kunnen koppelen met de bovenaan uitstekende extensometerstangen.  

De afwerking van de bovenkant van de extensometer omvat, na het plaatsen van de meetkop, het 
afwerken met ofwel een straatpot of in bijzondere gevallen een stalen beschermbuis of een 
inspectieput. In geval een inspectieput wordt geplaatst, wordt deze als volgt gemaakt:  

- Schachtelement dia. 1000mm hoogte 900mm;  

- Afdekplaat dia. 1000mm met mangat dia. 700mm – Dikte 200mm;  

- Gietijzeren deksel klasse D400 – dikte 100mm.  

De nodige doorvoeren voor waterafvoer worden eveneens voorzien. De put blijft ten allen tijde 
droog. Tijdens de werken zelf blijft een vrij ruimte van 1 m beschikbaar. 

De opdrachtdocumenten bepalen de afwerking van de bovenkant van de extensometer. 

2.7.5.1.C.6 Opmeten van de extensometers 

De opdrachtdocumenten bepalen de gewenste meetfrequentie.  
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Tenzij anders bepaald in de opdrachtdocumenten, gebeurt de opmeting van de extensometers door 
de afdeling Geotechniek van de Vlaamse overheid, departement Mobiliteit en Openbare Werken. 

Indien dit niet het geval zou zijn, dan worden in de opdrachtdocumenten de volgende specificaties 
opgegeven: de gewenste meetnauwkeurigheid waarmee de meetpunten (ankers) worden 
opgemeten en het meetbereik. 

De opdrachtnemer zorgt ervoor dat de locaties van de extensometers bereikbaar en toegankelijk zijn 
op de tijdstippen van meting, zoals in de meetfrequentie opgegeven. De opdrachtnemer kan geen 
aanspraak maken op verrekeningen, schadevergoeding, noch termijnsverlenging wegens hinder, 
ondervonden door metingen aan extensometers. 

2.7.5.1.D RAPPORTERING 

De rapportering van boringen voor de plaatsing van de extensometerstangen is conform de 
bepalingen onder SB 260-22-2.4. 

Volgende elementen worden aanvullend gerapporteerd voor elke extensometer, binnen de 14 dagen 
na beëindigen van de plaatsing. Voor de rapportering m.b.t. de XY-Lambert 72-coördinaten en de 
hoogteligging in m TAW van het maaiveldpeil en de hoogteligging van de referentie gelden de 
bepalingen van SB 260-4-1.1.10.1: 

- de ligging van elk van de extensometers overzichtelijk weergegeven op een grondplan met 
inbegrip van de XY-Lambert 72-coördinaten;  

- de hoogteligging in m TAW van het maaiveldpeil ter hoogte van elk van de extensometers; 

- de hoogteligging in m TAW van de referentie ter hoogte van elk van de extensometers; 

- de hoogteligging in m TAW van alle meetpunten/ankers overeenkomstig de bepalingen 
SB 260-4-1.1.10.1; 

- de aanvullingsmethode en de dieptes (in mTAW) waarover werd aangevuld, met indien van 
toepassing de samenstelling van de aanvulling. 

Indien de opdrachtnemer instaat voor de metingen, worden volgende resultaten gerapporteerd, 
binnen de 14 dagen na opmeting: 

- de nulmeting van alle meetpunten vóór aanvang van de werkzaamheden; 

- de kalibratiegegevens en -certificaten van de geplaatste extensometer; 

- de relatieve verticale verplaatsing van de meetpunten (op de opgegeven meettijdstippen) t.o.v. 
een referentiemeting in tabelvorm en/of grafiek; 

- de opvolging in de tijd van de relatieve verticale verplaatsing t.o.v. een referentiemeting voor de 
opgegeven meetpunten in tabelvorm en of grafiek. 

De resultaten van de extensometermeting worden overzichtelijk in tabel- en in grafiekvorm 
meegedeeld. De resultaten worden eveneens afgeleverd onder digitale vorm. 

2.7.5.2 Meetmethode voor hoeveelheden 

Het uitvoeren van de boorgaten wordt in de post "Uitvoeren van boringen" volgens SB 260-22-2.4 
verrekend. 

De post voor het leveren en plaatsen van wachtbuizen wordt uitgedrukt in m. 

De post voor leveren en plaatsen van de extensometerstangen wordt uitgedrukt in m. In deze post is 
eveneens inbegrepen: het leveren en plaatsen van het kift, de beschermbuisjes.  
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De post voor leveren en plaatsen van de extensometerankers wordt uitgedrukt in stuk. In deze post 
is inbegrepen de vereiste assistentie bij plaatsing van de extensometerstangen door de afdeling 
Geotechniek van de Vlaamse overheid, departement Mobiliteit en Openbare Werken. In deze post is 
eveneens inbegrepen: de levering van het vastzetmateriaal en het vastzetten zelf van de ankers. 

Het leveren en plaatsen van de beschermingsafwerking van de kop van extensometerbuis, zoals 
beschreven in SB 260-22-2.7.5.1.C.5 wordt uitgedrukt in stuk. 

Het leveren, plaatsen en aansluiten van de meetkop van de extensometer, zoals beschreven in  
SB 260-22-2.7.5.1.C.5 wordt uitgedrukt in stuk.  

De post voor het uitvoeren van de metingen en de rapportering wordt uitgedrukt in stuk. 

2.7.6 Plaatsen van zettingsmetingsapparatuur en uitvoeren van zettingsmetingen. 

2.7.6.1 Beschrijving 

Deze paragraaf beschrijft de plaatsing en de opmeting van zettingsmetingsbuizen en 
referentiesokkels voor het monitoren van zettingen. Het uitvoeren van zettingsmetingen heeft als 
doel het opmeten van een profiel met verticale verplaatsingen in de grond of eventueel onder een 
structuur.  

De volgende normen zijn van toepassing:  

- prEN ISO 18674-6 “Geotechnical investigation and testing — Geotechnical monitoring by field 
instrumentation — Part 6: Measurement of settlement: Settlement cells” 

- NBN EN ISO 18674-3:2018 “Geotechnical investigation and testing - Geotechnical monitoring by 
field instrumentation - Part 3: Measurement of displacements across a line: Inclinometers (ISO 
18674-3:2017)” 

2.7.6.1.A MATERIALEN 

De materialen zijn: 

- trekkabel, minimum diameter 6 mm, rekarm; 

- zuiver zand (vrij van stenen); 

- beton; 

- referentiepunten in een stabiele sokkel van minimum 1 m op 1 m, 15cm dik; 

- zettingsbuis: de opdrachtdocumenten geven de specificaties van de zettingsbuis. 

2.7.6.1.B KENMERKEN VAN DE UITVOERING 

Vóór het aanbrengen van de belasting (grondophoging, constructie, silo,…) wordt een zettingsbuis, 
op het natuurlijk terrein aangebracht ter plaatse van de te meten dwarsdoorsnede. Bij het 
aanbrengen van de belasting zal het scheidingsvlak ‘natuurlijk terrein’ - ‘belasting’ een verticale 
beweging ondergaan ten gevolge van de zettingen van de samendrukbare lagen onder invloed van 
de aangebrachte belasting. De zettingsbuis volgt deze beweging. 

De meettechniek bestaat erin op een bepaald tijdstip het peil van de zettingsbuis in verschillende 
meetpunten, te bepalen. Op deze wijze kan een quasi-continu zettingsprofiel van de buis verkregen 
worden. Door de opeenvolgende metingen te vergelijken met de eerste metingen (nulmeting) kan 
het verloop van de zettingen in functie van de tijd bepaald worden. 

Het principe van de opstelling en meting is voorgesteld op onderstaande figuur 22-2-13 en  
figuur 22-2-14: 
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Figuur 22-2-13: De methode met het hydrostatisch zettingsapparaat 

Figuur 22-2-14: De methode met de horizontale inclinometersonde 

De lengte van de zettingsmeetbuis dient zodanig gekozen te worden dat de twee uiteinden vrij en 
toegankelijk blijven gedurende de volledige meetperiode. De zettingsbuis zal uit één buislengte 
bestaan, tenzij dit wegens de belangrijke breedte van het belastingsmassief niet mogelijk is. 
Eventuele verbindingen tussen 2 buislengten worden gerealiseerd hetzij door middel van 
elektromoffen waarbij beide buisstukken perfect in elkaars verlengde liggen of hetzij door de 
snelkoppeling voorzien bij inclinometerbuizen. Het aanbrengen van verlengstukken na de plaatsing is 
verboden aan de kant van het referentiepunt omdat hierdoor het lengtenulpunt verloren gaat. 

Aangezien de verticale verplaatsingen steeds worden opgemeten t.o.v. een gekozen meet-
referentiebasis is het noodzakelijk om een eventuele wijziging van het begin (en/of eind-) punt van 
de zettingsbuis nauwkeurig op te meten, bij voorkeur gebeurt dit topografisch. Dit laat toe met 
grotere nauwkeurigheid de absolute bewegingen van de meetpunten te bepalen. De meetbasissen 
aan het maaiveld kunnen immers ook bepaalde verticale verplaatsingen ondergaan. 

2.7.6.1.C WIJZE VAN UITVOERING 

2.7.6.1.C.1 Uitzetten en inmeten van onderzoekspunten 

Het uitzetten en inmeten van de onderzoekspunten gebeurt conform de bepalingen van  
SB 260-22-2.1.1.2.B. 
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2.7.6.1.C.2 Plaatsing van de zettingsmetingsbuizen en referentiesokkels 

Na het verwijderen van de teelaarde en de voorbereiding van de zate van de ophoging wordt in de te 
bemeten dwarsdoorsnede een sleuf gegraven met een breedte van 30 à 50 cm. De diepte is 
afhankelijk van de volgende randvoorwaarden: 

- deze dient minimaal te zijn zodanig dat de geometrie van het terrein ter plaatse van de 
zettingsbuis zo weinig mogelijk afwijkt van de geometrie buiten deze zone. Dit is noodzakelijk 
teneinde representatieve metingen te bekomen; 

- deze moet voldoende zijn om elke beschadiging van de zettingsbuis gedurende de werken te 
voorkomen; 

- tevens dient de bodem van de sleuf zo gelijkmatig mogelijk geëffend te worden. 

Op de bodem van de sleuf wordt een steenvrij zandbed met een dikte van 5 à 10 cm aangebracht. 
Deze laag wordt goed verdicht. 

De zettingsmeetbuis wordt zo rechtlijnig mogelijk in de sleuf geplaatst. De afwijking t.o.v. de 
theoretische meetlijn zal niet meer dan 30 cm bedragen, zowel transversaal als verticaal. 

Eventueel voorkomende bochten van de zettingsbuis hebben een voldoende straal, zodat geen 
abrupte krommingen voorkomen en de sonde (ook bij zettingen) voldoende doorgang heeft. 

Een trekkabel met een voldoende sectie (circa 4-6 mm diameter) en sterkte wordt in de buis 
gebracht. Deze trekkabel is rekarm en gevlochten. 

De sleuf wordt aangevuld met zand (zonder stenen) en nadien verdicht tot op een hoogte 
overeenstemmend met de zate van de ophoging. De nulmeting wordt uitgevoerd na het aanvullen en 
verdichten van de sleuf.  

De uiteinden van de zettingsbuis worden beschermd tegen beschadiging. Hiertoe kunnen ze gevat 
worden in een betonnen buis die geleidelijk in het talud van de ophoging geplaatst wordt. Het 
uiteinde van de buis wordt afgesloten met een deksel, dat voor elke meting wordt weggenomen. 
Hierdoor wordt vermeden dat grond in de buis kan dringen bij plaatsing en daarna. 

Bij metingen waarbij de uiteinden van de buis ongeveer een halve meter boven het oorspronkelijk 
maaiveld uitkomen, wordt langs beide uiteinden van de zettingsbuis een effen betonsokkel 1 m x 1 m 
x 0,15 m gerealiseerd, waarin tevens een referentiepunt is verwerkt. Het referentiepunt wordt 
duidelijk gemarkeerd. Het T.A.W.-peil van deze referentiepunten wordt ingemeten. Indien ook de 
omgeving van de sokkels kan meezakken dan dienen de referentiepunten bij elke meting te worden 
hermeten met mm-nauwkeurigheid. Het plateau bevindt zich tussen de 10 cm en de 30 cm hoger 
dan het maaiveld en wordt beschermd tegen werfwerkzaamheden. Het bevindt zich onder een lichte 
helling zodat het regenwater van de sokkel loopt en het referentiepunt vrij zichtbaar blijft. 

Bij metingen waarbij het niet mogelijk is om de uiteinden van de buis hoger dan 0.5m te laten 
uitkomen wordt aan de uiteinden van de zettingsbuis een inspectieput gerealiseerd met diameter 
1,7 m zodanig dat de bodem ervan boven het grondwaterpeil ligt en de zettingsbuis ca. 0,5 m boven 
de bodem in de put toekomt. De inspectieput wordt voorzien van een deksel, voldoende zwaar zodat 
de weersomstandigheden geen invloed hebben maar dat het echter toch nog relatief eenvoudig kan 
opgetild worden. Het uiteinde van de buis wordt bij iedere meting topografisch gekoppeld aan een 
zettingsongevoelig referentiepunt. 

De uiteinden van de buis en de meetsokkels dienen vrij en toegankelijk te blijven gedurende de 
volledige meetperiode. De kant van het referentiepunt moet bij elke meetbeurt vrij toegankelijk zijn 
voor de meetwagen aangezien het toestel stabiel en in de schaduw moet staan tijdens de metingen. 

2.7.6.1.C.3 Opmeting 
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De opdrachtdocumenten bepalen of de opmeting van de zettingsbuizen gebeurt door de afdeling 
Geotechniek van de Vlaamse overheid, departement Mobiliteit en Openbare Werken of door de 
opdrachtnemer.  

De opmeting gebeurt met een frequentie die bepaald wordt in de opdrachtdocumenten. De 
opdrachtnemer zorgt ervoor dat de locaties van de zettingsbuizen bereikbaar en toegankelijk zijn op 
de tijdstippen van meting, zoals in de meetfrequentie opgegeven. De opdrachtnemer kan geen 
aanspraak maken op verrekeningen, schadevergoeding, noch termijnsverlenging wegens hinder 
tijdens het uitvoeren van de metingen. 

Bij elke opmeting worden eveneens de referentiepunten opgemeten. Hierbij gelden de bepalingen 
van SB 260-22-2.1.1.2.B. 

2.7.6.1.D RAPPORTERING 

De resultaten van de zettingsmetingen worden overzichtelijk in tabel- en in grafiekvorm meegedeeld, 
met alle inlichtingen en gegevens zoals vermeld in de opdrachtdocumenten. De resultaten worden 
eveneens afgeleverd onder digitale vorm. 

De rapportage van de zettingsmeting omvat minstens volgende inlichtingen en gegevens op de 
grafiek. Voor de rapportering, m.b.t. de XY-Lambert 72-coördinaten, de hoogteligging van het 
maaiveldpeil en hoogteligging van de referentiepunten op beide uiteinden, gelden de bepalingen van 
SB 260-22-2.1.1.3: 

- de ligging van de zettingsbuis overzichtelijk weergegeven op een grondplan met inbegrip 
van de XY-Lambert 72-coördinaten; 

- de hoogteligging, in mTAW, van het maaiveldpeil ter hoogte van elk van de uiteinden; 

- de hoogteligging, in mTAW, van de referentiepunten op de betonsokkels ter hoogte van 
elk van de uiteinden; 

- de hoogte van de ophoging tijdens de opmeting (in m tov het oorspronkelijke MV of tov 
een afgesproken referentiepeil). 

Indien de opdrachtnemer instaat voor de metingen, worden volgende resultaten gerapporteerd, 
binnen de 14 dagen na opmeting: 

- de nulmeting van alle zettingsbuizen vóór aanvang van de werkzaamheden; 

- de kalibratiegegevens en -certificaten van de gebruikte meetapparatuur; 

- de hoogteligging van de volledige zettingsmetingsbuis overeenkomstig de bepalingen van  
SB 260-22-2.1.1.3; 

- de relatieve verticale verplaatsing van de zettingsmetingsbuis (op de opgegeven 
meettijdstippen) t.o.v. een referentiemeting/nulmeting in tabelvorm en/of grafiek; 

- de opvolging in de tijd van de relatieve verticale verplaatsing t.o.v. een referentiemeting 
voor de opgegeven meetpunten in tabelvorm en/of grafiek. 

2.7.6.2 Meetmethode voor hoeveelheden 

De post voor leveren en plaatsen van de zettingsmetingsbuis wordt uitgedrukt in m. In deze post is 
eveneens inbegrepen: alle werkzaamheden voor het plaatsen van de buis en leveren en plaatsen van 
de deksels op de uiteinden van de buis.  

Het verwezenlijken en de afwerking van de referentiesokkels, zoals beschreven in §2.7.6.1.C.1 wordt 
uitgedrukt in stuk. 

De post voor het uitvoeren van de metingen en de rapportering wordt uitgedrukt in stuk. 
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2.7.7 Verplaatsingen en zettingen m.b.v. topografische metingen 

2.7.7.1 Beschrijving 

Deze paragraaf beschrijft het plaatsen en de opmeting van topografische punten en zettingsbakens 
voor het monitoren van zettingen en/of verplaatsingen. Het uitvoeren van topografische metingen 
heeft als doel het opmeten van de verplaatsingen en/of zettingen van (bestaande of nieuwe) 
structuren onder invloed van de uitgevoerde werken. 

Het eventueel opzetten en onderhouden van een real-time online systeem is begrepen in de 
desbetreffende post van SB 260-22-2.7.8. 

Leveren, plaatsen en inmeten van topografisch materieel omvat: 

- eventuele snoeiwerken voor het vrijmaken van de zichtlijnen voor inmeting; 

- het leveren en plaatsen van topografisch materieel, waaronder zettingsbakens of ingeval van 
inmeting met totaalstation o.a. het materialiseren van alle meetpunten (stuks) met een geschikt 
prisma afhankelijk van de afstand tot het totaalstation; 

- het realiseren van referentiepunten nodig om de stabiliteit van het meetsysteem te garanderen; 

- het uitvoeren van een nulmeting en afleveren van een rapport; 

- alle bijhorende werken en leveringen. 

Het gebruik en instandhouden van topografisch materieel omvat: 

- controle of de punten ingemeten worden; 

- interventie op terrein bij problemen met de opmeting en vervanging van defecte onderdelen; 

- alle bijhorende werken. 

Het opmeten van verplaatsingen en zettingen: 

- het opmeten van de meetpunten volgens voorschreven frequentie;  

- het opvolgen en controleren van de kwaliteit van de opstelling en de referentiepunten; 

- het rapporteren van deze meetwaarden volgens voorgeschreven frequentie. 

Het wegnemen van topografisch materieel omvat: 

- het verwijderen van alle topografische materieel; 

- het in originele staat brengen van het terrein of structuren. 

2.7.7.1.A KENMERKEN VAN DE UITVOERING 

2.7.7.1.A.1 Aantal en plaats van meetpunten 

Het aantal meetpunten wordt bepaald in de opdrachtdocumenten. 

Ze kunnen aangebracht worden verspreid over het terrein of op de op te volgen structuren. , bij 
voorkeur in alle kwadranten rondom het toestel. De opdrachtdocumenten kunnen een 
vermoedelijke plaats bepalen. De definitieve plaats van de meetpunten wordt vastgelegd in overleg 
met de aanbestedende overheid, en zijn functie van de specifieke omstandigheden van het 
betreffende werk.  

De opdrachtdocumenten bepalen de maximum afstand tussen meetpunten en het meettoestel.  

2.7.7.1.A.2 Eisen meetpunten 
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De meetpunten die op het maaiveld worden geplaatst zijn bestand tegen werfverkeer en tegen alle 
weersomstandigheden. 

De meetpunten die op structuren worden geplaatst, zijn bestand tegen weersomstandigheden en 
vandalisme. 

2.7.7.1.A.3 Manuele opmeting: eisen, frequentie en nauwkeurigheid 

De topografische punten en/of zettingsbakens worden op regelmatige tijdstippen opgemeten in 
aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de aanbestedende overheid.  

De opdrachtdocumenten bepalen de frequentie van opmeting, met een absoluut minimum van één 
opmeting van alle gegevens per maand. 

Indien de opdrachtdocumenten een hogere frequentie opleggen, dan kan deze frequentie van 
opmeting alsnog verminderd worden naargelang de uitvoering van de werken, maar niet onder het 
absolute minimum. Elke wijziging in meetfrequentie wordt ter goedkeuring aan de aanbestedende 
overheid voorgelegd. 

Iedere vastgestelde afwijking van de normaal te verwachten evolutie der zettingen wordt 
onmiddellijk aan de leidend ambtenaar gemeld. 

De referentiepunten liggen buiten de invloedzone van de bemaling of werken. Er is minstens 1 
controle referentiepunt. 

De vereiste nauwkeurigheid van de opmeting wordt bepaald in de opdrachtdocumenten. 

2.7.7.1.A.4 Opmeting met geautomatiseerde totaalstation(s): eisen, frequentie en 
nauwkeurigheid 

De opdrachtdocumenten bepalen het aantal te voorziene totaalstations. 

De installatie van één of meerdere totaalstations wordt op een vaste positie voorzien, waarbij alle 
meetpunten, alsook een aantal geschikte vaste referentiepunten kunnen opgemeten worden. De 
meest geschikte locatie voor het totaalstation wordt door de opdrachtnemer bepaald en ter 
goedkeuring aan de aanbestedende overheid worden voorgelegd.  

De merktekens zijn in dit geval reflectoren, meetpunten of prisma’s die geplaatst worden voor de 
registratie van de verplaatsingen van deze punten, voorafgaand aan, tijdens en/of na de werken. De 
opdrachtdocumenten bepalen het aantal. Voor de referentiepunten worden prisma’s gebruikt. De 
referentiepunten worden bij voorkeur in de 4 kwadranten rondom het toestel voorzien. De 
opdrachtnemer legt het type prisma of meetpunt ter goedkeuring voor aan de aanbestedende 
overheid en/of de afdeling Geotechniek. 

De opdrachtdocumenten bepalen wanneer de meetpunten geplaatst worden zodat er een 
voldoende periode is voor een nulmeting. Minimaal wordt 1 maand nulmeting aangehouden. 

Indien een real-time monitoring volgens SB 260-22-2.7.8 wordt opgezet, kan het totaalstation 
hieraan gekoppeld worden voor verplaatsingsmetingen. 

De opdrachtdocumenten bepalen om hoeveel minuten een meetcyclus wordt uitgevoerd door het 
totaalstation. In een meetcyclus worden telkens alle reflectoren opgemeten. Door de vergelijking van 
de meting met de eerste opmeting kan de verplaatsing van elke meetpunt worden bepaald. 

De reflectoren zijn te allen tijde zichtbaar voor het totaalstation. De opdrachtnemer doet steeds het 
nodige om de zichtbaarheid te garanderen. 

De vereiste nauwkeurigheid van de opmeting wordt bepaald in de opdrachtdocumenten. 

2.7.7.1.A.5 Reflectoren 
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De exacte positie van de reflectoren wordt door de opdrachtnemer bepaald in overleg met het 
aanbestedende overheid.  

Het aantal reflectoren wordt bepaald in de opdrachtdocumenten. Tenzij de opdrachtdocumenten 
anders bepalen worden er, ingeval van inmeting met een totaalstation, minstens 4 reflectoren 
voorzien op vaste structuren in de omgeving. Indien in de nabije omgeving geen vaste 
referentiepunten aanwezig zijn, worden deze referentiepunten gematerialiseerd met behulp van een 
voldoend diep aangezette paal, waarop een vast meetpunt geplaatst wordt. 

2.7.7.1.B WIJZE VAN UITVOERING 

Het uitzetten en inmeten van de onderzoekspunten gebeurt conform de bepalingen van 
SB 260-4-1.1.10.1. Indien objecten de zichtlijnen voor een goede opmeting hinderen, zal de 
opdrachtnemer een voorstel indienen aan de aanbestedende overheid om dit te verhelpen en 
eventueel nodige vergunningen aanvragen. 

Specifiek voor bemalingen geldt dat de opmeting gebeurt vooraleer de bemaling start 

Wanneer een totaalstation defect is, wordt dit binnen de 24h hersteld of vervangen door de 
opdrachtnemer. 

Het langdurig niet inmeten van een bepaald punt is alleen toegelaten na akkoord van de 
aanbestedende overheid. 

2.7.7.1.C RAPPORTERING 

Nuttige info m.b.t. de absolute opmeting van de meetpunten wordt neergeschreven in een rapport 
dat minimaal de gegevens bevat zoals bepaald in SB 260-4-1.1.10.1.B.3. 

Na het uitvoeren van een nulmeting, wordt steeds een rapport afgeleverd. 

Ingeval van een manuele inmeting, wordt de rapportering gedaan volgens de frequentie van de 
inmeting. 

Ingeval van inmeting met een totaalstation, worden de meetresultaten wekelijks gerapporteerd; 

Indien een real-time monitoring volgens SB 260-22-2.7.8 wordt opgezet, worden waarden via dit 
systeem gerapporteerd. 

2.7.7.2 Meetmethode voor hoeveelheden 

Het leveren, plaatsen en inmeten en wegnemen van topografisch materieel wordt voorzien in 
globale prijs. 

Het gebruik en instandhouden van topografisch materieel wordt uitgedrukt in kalenderdagen en gaat 
pas in werking vanaf het ogenblik dat het systeem is opgezet conform de richtlijnen van de 
aanbestedende overheid. 

Indien manuele metingen worden voorzien, wordt het opmeten (incl rapportage) uitgedrukt in aantal 
metingen d.w.z. stuks. 1 stuk omvat de opmeting van alle topografische meetpunten. 

Indien metingen gebeuren met totaalstations, worden de post uitgedrukt in kalenderdagen.  

2.7.7.3 Controles 

Wanneer de gevraagd nauwkeurigheid niet gehaald wordt door een verkeerde uitvoering, zal dit 
aanleiding geven tot het niet betalen van deze post. 
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2.7.8 Online registratiesysteem voor de real-time metingen 

2.7.8.1 Beschrijving 

Een online registratiesysteem voor real-time metingen kan opgezet worden voor de automatische 
metingen van stijghoogten in peilbuizen, van vervormingen van continue inclinometers en/of van 
verplaatsingen en zettingen d.m.v topografisch materieel. 

Het opzetten, gebruik en instandhouden van peilbuizen, inclinometers, andere sensoren, 
extensometers en/of topografische materiaal is begrepen in de respectieve posten van 
SB 260-22-2.7.1, SB 260-22-2.7.4, SB 260-22-2.7.5 en/of SB 260-22-2.7.7. 

Het opzetten van een online registratiesysteem voor real-time metingen omvat: 

- het ontwerpen van een online registratiesysteem voor real-time metingen; 

- het beschikbaarstellen van dit systeem in een testomgeving voor testen; 

- het aanpassen van dit systeem na het testen; 

- het opzetten van alarmdrempels indien nodig in functie van gecombineerde meetwaarden; 

- opmaken van een actieplan als alarmdrempels overschreden worden. 

Het gebruik en instandhouden van een online registratiesysteem voor real-time metingen omvat: 

- het beschikbaar stellen van meetgegevens op een continue wijze; 

- interventie op terrein bij problemen met de opmeting en vervanging van defecte onderdelen; 

- het automatisch versturen van alarmen per SMS en mail indien bepaalde grenswaarden 
overschreden worden; 

- aanpassen van alarmdrempels; 

- alle bijhorende werken. 

2.7.8.1.A KENMERKEN VAN DE UITVOERING 

Bij het ontwerp van dit systeem houdt de opdrachtnemer rekening met de bepalingen uit 
SB 260-22-2.7 en bijkomend onderstaande algemene richtlijnen: 

- het systeem is gebruiksvriendelijk en op eenvoudige wijze toegankelijk voor de aanbestedende 
overheid; 

- alle data kan eenvoudig worden gedownload en is ook steeds beschikbaar via een ftp-server; 

- data is visueel via grafieken eenvoudig interpreteerbaar; 

- data en grafieken worden visueel gelinkt aan de situatie ter plaatse door middel van plannen of 
principetekeningen; 

- het systeem is van een alarmsysteem voorzien dat per mail en SMS aangeeft wanneer opgegeven 
alarmwaarden worden overschreden of niet worden opgemeten. Het is mogelijk om de 
alarmwaarden eenvoudig aan te passen. Ook alarmen die gebruik maken van verschillende 
meetwaarden (b.v. verschil van twee waterstanden zijn steeds kleiner dan een bepaalde vaste 
alarmwaarde of een derde waterstand) kunnen in het systeem geïmplementeerd worden; 

- het alarmsysteem is (vanop afstand) eenvoudig uit te schakelen en terug in schakelen; 

- de weergave van de metingen gebeurt real-time. Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen, 
bedraagt de maximale vertraging tussen een meting en de weergave in het systeem 10 minuten. 
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De opdrachtdocumenten kunnen bijkomende bepalingen opleggen voor het ontwerp van dit 
systeem. 

Een actieplan van te ondernemen stappen bij overschrijden van de alarmwaarden wordt door de 
opdrachtnemer opgemaakt. 

De opdrachtnemer zet het real-time online systeem op en legt dit systeem ter goedkeuring voor aan 
de aanbestedende overheid door middel van een testomgeving 1 maand vooraleer de eerste 
waterpeildataloggers, inclinometers of het topografisch materieel worden geplaatst.  

2.7.8.1.B WIJZE VAN UITVOERING 

De aanbestedende overheid zal voor het systeem in testomgeving gaat, de contactpersonen die 
verwittigd moeten worden meedelen. 

De meetgegevens worden via een ftp server continu en real-time beschikbaar gemaakt voor de 
aanbestedende overheid en/of de afdeling Geotechniek zodat ze vanop verschillende locaties 
toegankelijk zijn (bijv. werfkeet, vaste kantoren,…). 

De opdrachtnemer doet ingeval van problemen met de opmeting een interventie op het terrein. 
Indien er onderdelen defect zijn, vervangt hij deze defecte onderdelen binnen de 48u na vaststelling 
van de problemen met de opmeting.  

Bij inclinometers worden de alarmpeilen op basis van de nulmeting en de toelaatbare vervormingen 
ingesteld in onderling overleg met de aanbestedende overheid en de afdeling Geotechniek 

2.7.8.2 Meetmethode voor hoeveelheden 

Het opzetten van het real-time online gecentraliseerd registratiesysteem wordt uitgedrukt in een 
globale prijs. 

Het gebruik en instandhouding van het registratiesysteem wordt uitgedrukt in kalenderdagen en gaat 
pas in werking vanaf het ogenblik dat het systeem is opgezet conform de richtlijnen van de 
aanbestedende overheid. 

2.8 Stockeren van monsters op de werf en transport 

2.8.1 Beschrijving 

2.8.1.1 Kenmerken van de uitvoering 

Stockage en transport van de ontnomen (on)geroerde monsters dient te gebeuren conform de 
voorschriften van NBN EN ISO 22475-1:2007 en maken deel uit van de aanneming.  

Specifiek voor milieuhygiënisch onderzoek gelden de bepalingen van SB 260-23-2.2. 

2.8.1.2 Wijze van uitvoering 

In het specifiek geval van ontnemen van monsters voor milieuhygiënisch onderzoek, d.m.v. boringen, 
zal een erkend bodemsaneringsdeskundige de conserveringsvoorschriften bepalen. Hij zal een 
bemonsteringsvoorstel opmaken dat voldoet aan de geldende regelgeving zoals beschreven in de 
opdrachtdocumenten.  

De bodemsaneringsdeskundige zal bovendien gedurende het bewaren van de monsters en het 
transport waken over de toepassing van de vigerende regelgevingen omtrent behandelen, bewaren 
en transporteren van de monsters voor milieuhygiënisch onderzoek. Hij voorziet ter plaatse de 
monsters van een kenteken. Hij zorgt dat de nodige veiligheidsmaatregelen gekend zijn en gevolgd 
worden. 
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2.8.1.2.A MONSTERBEHANDELING  

2.8.1.2.A.1 Geroerde monsters bij discontinue monsterontname 

De geroerde monsters worden gevat in hermetisch gesloten plastieken bokalen met een inhoud  van 
minimaal 0.7 liter (en maximaal 1 liter). De bokalen zijn zodanig vervaardigd dat men er eenvoudig 
met de hand in kan om grond uit te nemen voor de grondsoortbeschrijving, dwz dat de opening 
bovenaan een minimale diameter van 10cm heeft. 

2.8.1.2.A.2 Geroerde monsters bij een continue monsterneming  

Na ontname blijven de monsters verpakt in de pvc-liners met een lengte van 1 m.  

PVC-liners worden aan beide zijden afgedicht d.m.v. een PVC-deksel. Om te vermijden dat de grond 
verschuift wordt kift in een plastieken zakje gegoten en als vulmiddel tussen de grond en het deksel 
aangebracht. Vervolgens worden de deksels met tape vastgemaakt.  

De liners worden per boring in één kist verzameld. 

De grondmonsters worden gerangschikt volgens chronologische volgorde met duidelijke 
aanduidingen in verband met: 

- de ontnamediepte; 

- de bovenkant/onderkant van de geboorde grondkern. 

Voor de etikettering van de grondmonsters gelden de bepalingen van ” SB 260-22-2.8.1.2.B. 

De levering van de PVC-bussen is een last van de aanneming.  

2.8.1.2.A.3 Ongeroerde monsters  

Na het bovenhalen van het ongeroerd monster wordt de steekbus onmiddellijk losgemaakt en 
rechtgezet met de steekmond naar onder. Geroerde delen van het monster worden verwijderd, de 
binnenkant van de steekbussen wordt proper gemaakt. Bij losgepakte of slappe grond zal 
onmiddellijk na de ontname in het boorgat de onderkant van de steekbus afgesloten worden om het 
uitglijden van het gestoken ongeroerd monster te voorkomen. 

De steekbussen worden afgedicht met een afdichtingsplaat zoals beschreven in 
NBN EN ISO 22475-1:2007. Deze afdichtingsplaten zijn een last van de aanneming. 

In overleg met de aanbestedende overheid kunnen de uiteinden van het monster worden afgedicht 
met paraffine of microkristallijne was; de resterende vrije ruimte van de steekbus wordt opgevuld 
met kift om het verschuiven en/of het breken van het ongeroerd monster in de steekbus te 
vermijden. De kift wordt verzameld in een zachte plastieken zak of afgesloten naar de binnenkant 
met een soepel en nauw afsluitend plastieken deksel om de indringing van de kift in de paraffine of 
microkristallijne was te vermijden. 

De steekbus wordt gereinigd en op de buitenzijde van de steekbus wordt in onuitwisbare inkt 
dossiernummer, plaats, diepte, boringnummer en volgnummer van het ongeroerd monster vermeld. 

De ongeroerde monsters moeten op elk ogenblik tegen extreme temperaturen, schokken en 
trillingen beschermd worden en dit vanaf de ontname tot de aflevering in het laboratorium.  

De levering van de bokalen, bakken en stalen bussen maken deel uit van de aanneming. 

2.8.1.2.A.4 Kernmonsters bij kernboringen 

De ontnomen monsters worden intact, rekening houdend met hun vroegere of oorspronkelijke 
structuur, deskundig geplaatst in kisten met nuttige lengte 1,00 m, in chronologische volgorde van 
ontname en met aanduiding van boven- en onderkant. De verschillende tochten (runs) worden 
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aangeduid en gescheiden door dwarsbalkjes waarop de begindiepten van de tochten zijn aangeduid. 
Op elke monsterkist worden de volgende aanduidingen vermeld: 

- het nummer van het dossier; 

- de naam van de boorfirma; 

- de uitvoeringsplaats van de boring (stad, gemeente) met alle andere nodige informatie (werf, vak, 
straat, enz.); 

- het nummer van de boring; 

- het volgnummer van het monster; 

- de ontnamediepte van het monster. 

De monsters worden beschermd tegen direct zonlicht, hitte, vorst en regen.  
De levering van de kisten zijn een last van de aanneming. 

2.8.1.2.B ETIKETTERING GRONDMONSTERS 

Op iedere monsterbokaal, iedere monsterkist en op iedere monsterbus dient een etiket gekleefd met 
opgave van volgende identificatiegegevens: 

- opdrachtnemer/aanbestedende overheid; 

- nummer van het dossier (bij de afdeling Geotechniek van de Vlaamse overheid, departement 
Mobiliteit en Openbare Werken); 

- uitvoeringsplaats van de boring (gemeente en site). Met de site wordt bedoeld de werf, de 
rivieroever, de straat enz.; 

- doel van het onderzoek; 

- nummer van de boring; 

- volgnummer van het monster; 

- ontnamediepte van het monster; 

- datum ontname; 

- categorie monsterontname (volgens NBN EN ISO 22475-1:2007). 

Deze identificatiegegevens worden leesbaar, duidelijk genoteerd en onuitwisbaar/waterbestendig 
aangebracht zodat onderlinge verwisseling of verlies niet mogelijk is. Voorgeprinte labels en/of 
barcodes vergemakkelijken de labelling. Het etiket van iedere liner/bus wordt steeds aan de 
bovenzijde (dichtst bij maaiveld) van het monster voorzien. 

2.8.1.2.C TRANSPORT NAAR EN AFGIFTE VAN GRONDMONSTERS 

Ongeroerde grondmonsters en geroerde continue grondmonsters moeten liggend wordend 
vervoerd, beschermd tegen vibraties, schokken en extreme temperaturen, zoals vorst en 
temperaturen hoger dan 35 ° Celsius. Na uitvoering van de boring(en) worden de daartoe bestemde 
velden van het formulier “Monsterbehandeling afgifte in het laboratorium”(zie SB 260-22-2.12.3) 
ingevuld door de boormeester van de firma. Bijzondere aandacht wordt besteed aan het invullen van 
mogelijke indicaties van vervuiling die tijdens het boren kunnen waargenomen zijn (bijv vreemde 
geur). 

Vervolgens zal de boormeester of een ander persoon van de firma die de monsters naar de 
bestemming van de monsters brengt het formulier vervolledigen, handtekenen en dateren. Het 
formulier wordt onmiddellijk afgetekend door een verantwoordelijke voor ontvangst van de 
grondmonsters. 
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Bestemming van de monsters is beschreven in de opdrachtdocumenten. 

2.8.1.3 Rapportering 

Monsters worden enkel afgegeven vergezeld van het formulier “Monsterbehandeling afgifte in het 
laboratorium”(zie formulier SB 260-22-2.12.3) ingevuld door de boormeester van firma.  

2.8.2 Meetmethode voor hoeveelheden 

De monsterbehandeling, het transport, de etikettering, de aanmaak van het formulier 
SB 260-22-2.12.3 is inbegrepen in de post “uitvoeren van boringen” volgens de bepalingen 
SB 260-22-2.4.  

2.8.3 Controles 

Indien bij aflevering van de grondmonsters aan het labo, dewelke in de opdrachtdocumenten wordt 
opgegeven, blijkt dat de bepalingen onder SB 260-22-2.8.1.2.A niet werden nageleefd dan zullen 
deze monsters niet worden betaald. 

2.9 Pompproeven 

2.9.1 Beschrijving 

Een pompproef heeft tot doel het bepalen van de hydrodynamische parameters van een 
watervoerende laag of van de parameters van een bron. De resultaten van een pompproef laten toe 
om:  

- de transmissiviteit en de bergingscoëfficiënt van een watervoerende laag te bepalen; 

- de invloedsstraal van een grondwaterverlaging in te schatten en de doorlatendheidscoëfficiënt 
van een grondlaag te bepalen wanneer de watervoerende laag gekend is. 

2.9.1.1 Materialen 

De materialen voor het verwezenlijken van de pompput en peilbuizen zijn: het filterelement 
(geperforeerde buis), de stijgbuis, filterzand/grind, bentoniet en straatpot of beschermbuis. 

Kenmerken van het bentonietgranulaat: de vrije zwel van het bentonietgranulaat moet zo zijn dat 
het droge materiaal bij onderdompeling in water ten minste een volumevergroting van 50 % 
ondergaat. 

2.9.1.2 Kenmerken van de uitvoering 

2.9.1.2.A VERWEZENLIJKING VAN EEN POMPPUT 

De pompput wordt verwezenlijkt volgens NBN EN ISO 22475-1:2007, NBN EN ISO 22282-1 en NBN EN 
ISO 22282-4. 

Het filterelement is het geperforeerde, waterdoorlatende gedeelte, voorzien van voldoende even-
wijdige verticale sleuven van ca. 0,3 mm die gelijkmatig over het filterelement zijn aangebracht. 
De gezamenlijke oppervlakte van de sleuven bedraagt ten minste 4 % van de buisoppervlakte over de 
filterlengte.  
De rest van de stijgbuis bestaat uit niet-geperforeerde waterdichte buis. 
Onderaan het filterelement wordt de pompput voorzien van een slibvang van minimum 0,50 m. Dit is 
een deel niet-geperforeerde, waterdichte buis. 
Boven het filterelement wordt de stijgbuis (niet-geperforeerd, waterdicht deel) opgetrokken. 
Het filterelement kan met de opstijgbuis en slibvang op twee manieren worden verbonden: 
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- door middel van strak sluitende mofverbindingen welke gelijmd worden; 

- door middel van schroefdraadverbindingen van goede kwaliteit (een lange, diepe schroefdraad). 

Vanaf de bodem van de pompput tot 0,50 m boven de bovenkant van het filterelement wordt de pijp 
omstort met filterzand of grind. Boven het filtermateriaal wordt het boorgat aangevuld met 
bentonietgranulaat tot minimum 1m boven de watervoerende laag. De opdrachtdocumenten geven 
mogelijks bijkomende specificaties op. 

Indien de pomp niet onmiddellijk in de pompput geïnstalleerd wordt, wordt de pompput bovenaan 
afgewerkt met een fysieke afscherming. 

Om de vervuiling van bovenaf in de stijgbuizen te verhinderen worden zij aan de bovenzijde voorzien 
van een deksel met luchtopening, aangezien in de pompput de atmosferische luchtdruk moet 
heersen om het grondwater vrij te kunnen laten fluctueren. 
De opdrachtdocumenten beschrijven de opbouw van de pompput. 

2.9.1.2.B VERWEZENLIJKING VAN EEN PEILBUIS 

De peilbuizen worden verwezenlijkt volgens de bepalingen van SB 260-22-2.7.1. 

2.9.1.2.C UITVOERING VAN EEN POMPPROEF 

De meetinstrumentatie voor regelen en meten van de pompdebieten is gekalibreerd en afleesbaar 
tot 0,1 % van het meetbereik van de pomp. 

2.9.1.3 Uitzetten en inmeten van onderzoekspunten 

Het uitzetten en inmeten van de onderzoekspunten gebeurt conform de bepalingen in  
SB 260-22-2.1.1.2.B. 

2.9.1.4 Wijze van uitvoering 

2.9.1.4.A VERWEZENLIJKING VAN EEN POMPPUT 

De pompput wordt verwezenlijkt volgens de opgelegde norm(en). 

De opdrachtdocumenten specificeren de manier waarop de pompput dient geboord te worden. 

Na het afwerken van de boring wordt de pompput schoon gepompt totdat het opgepompte water 
slib- en zandvrij is. Het schoonpompen van de pompput wordt uitgevoerd met het gepaste materieel. 

2.9.1.4.B VERWEZENLIJKING VAN DE PEILBUIZEN 

De peilbuizen worden verwezenlijkt volgens SB 260-22-2.7.1. 

Alle verdere specificaties m.b.t. de peilbuizen waaronder: locaties, uitvoeringswijze, rapportering, 
meetmethodes en controle worden beschreven in en verrekend onder SB 260-22-2.7.1. 

2.9.1.4.C UITVOERING VAN EEN POMPPROEF 

De pompproef wordt voorbereid en uitgevoerd volgens de opgelegde norm(en). 

De pompproeven worden uitgevoerd met onderwaterpompen van voldoende debiet en 
opvoerhoogte.  

Het opmeten van het debiet dient nauwkeurig te gebeuren door het plaatsen van een debietmeter 
achter de pomp. De gegevens van deze metingen dienen tevens meegedeeld te worden.  

Het volume onttrokken water en de pompdebieten worden simultaan en met dezelfde frequentie 
gecontroleerd als het uitlezen van de peilbuizen. 
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Er kunnen bijkomend manuele controledebietmetingen (op verschillende dagen) worden uitgevoerd. 
Hierbij dient gebruik te worden gemaakt van een plastic doorschijnend vat van 1 m³ voorzien van 
merktekens per 100 liter. Voor het uitvoeren van deze controlemetingen voorziet de opdrachtnemer 
alle benodigdheden (plastic vat met merktekens, flexibele darm, uitmondstuk,…) en werkzaamheden 
(af- en aankoppeling, metingen, vullen en ledigen van het vat,…). De controles worden per meting 
uitgevoerd op verschillende tijdstippen. Het aantal werkzaamheden zoals bv. aan- en afkoppeling 
dient bijgevolg meerdere keren per controledebietmeting te gebeuren.  

De stijghoogten in de peilbuizen worden waargenomen volgens de bepalingen van SB 260-22-2.7.1. 
De stijghoogten worden opgemeten op de tijdstippen opgegeven in de opdrachtdocumenten of, bij 
ontstentenis, volgens NBN EN ISO 22282-4. 

De duur van het pompen is afhankelijk van het tijdstip waarop een evenwichtstoestand van de 
neergeslagen grondwaterspiegel wordt bereikt en dient tijdens de proef oordeelkundig en na overleg 
met de aanbestedende overheid te worden bepaald, ingekort of verlengd.  

De lozingen tijdens de pomproeven worden eveneens gemeten/geregistreerd met een debietmeter. 

De opdrachtdocumenten bepalen het debiet, de eventuele controledebietmeting(en) en meting in 
rust van de peilbuizen. 

2.9.1.4.D BEPALING VAN DE MEMBRAANFILTERINDEX 

De membraanfilterindex geeft aan in hoeverre vaste bestanddelen in het opgepompte water 
aanwezig zijn. 

Op de stijgbuis van de pompput wordt een aftappunt aangebracht met daarop een manometer en 
een membraanhouder. De membraanhouder is voorzien van een microporiënfilter van 0,45 μm. De 
afsluiters op de stijgbuis en op het aftappunt worden zodanig ingesteld dat de manometer een druk 
p0 van 2 bar aangeeft wanneer de pompput in werking is. Het water dat uit de membraanhouder 
stroomt wordt in een maatcilinder opgevangen. Zo wordt het cumulatieve doorgelopen volume V in 
functie van de tijd opgemeten. Door verstopping van de filter zal het debiet geleidelijk afnemen. 

Het cumulatieve doorgelopen volume V wordt in een diagram t.o.v. )V(f
)liter(V

(sec)T
=  uitgezet. 

Deze curve vertoont normaliter drie karakteristieke stukken: 

- een krom beginstuk (nog geen optredende verstopping); 

- een recht stuk dat aan de theorie voldoet; 

- een progressief stijgende kromme, waarin de samendrukking van de afgezette laag vaste deeltjes 
tot uiting komt. 

Per definitie is dan de membraanfilterindex MFI (s/l²) de helling van het rechte gedeelte van de curve  

 
De proef dient uitgevoerd bij een waterdruk van 2 bar en een watertemperatuur van 10 °C. Indien de 
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Met: 

- V1 = het volume V bij het begin van het rechtlijnig gedeelte in de grafiek; 

- V2 = het volume V bij het einde van het rechtlijnige gedeelte in de grafiek; 
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- T1 = tijd T overeenstemmend met V1; 

- T2 = tijd T overeenstemmend met V2; 

- η0 = viscositeit van water bij 10 °C; 

- η = viscositeit van water bij de temperatuur van het opgepompte water; 

- p0 = 2 bar; 

- p = toegepaste waterdruk tijdens de proef. 

2.9.1.4.E ONTGASSINGSPROEF 

De ontgassingsproef geeft aan welk volume gas bij atmosferische druk vrijkomt per liter opgepompt 
water. 

Een erlenmeyer met een inhoud van 1 liter wordt gevuld met het te onderzoeken water en met een 
kurk afgesloten, waarbij er voor gezorgd wordt dat er zo weinig mogelijk lucht in de afgesloten 
erlenmeyer achterblijft. De kurk is voorzien van 2 doorvoeringen, een korte en een lange tot 
onderaan in de erlenmeyer. De korte doorvoering wordt via een slang en een afsluiter aan de 
toevoerleiding van het opgepompte water verbonden. Op de lange doorvoering wordt een slang 
aangesloten welke met het andere eind in een emmer met maatverdeling wordt gehangen. 

Door middel van de toevoerleiding en afsluiter wordt de proefopstelling doorstroomd met 10 liter 
water. Het in de erlenmeyer achtergebleven water wordt gemeten met een maatcilinder. Uit de 
volume-inhoud van de erlenmeyer, het volume van het water dat hierin is achtergebleven en het 
volume water dat in de emmer werd opgevangen kan het volume gas worden bepaald dat, bij 
ongeveer atmosferische druk, per liter doorgevoerd water is vrijgekomen. 

2.9.1.4.F MONSTERNAME EN SCHEIKUNDIG ONDERZOEK OP HET OPGEPOMPTE WATER 

Bij het begin en het einde van elke pompproef wordt een watermonster van 10 liter van het 
opgepompte water genomen. 

De te analyseren parameters worden opgegeven in de opdrachtdocumenten. 

2.9.1.5 Rapportering 

De rapportage gebeurt volgens NBN EN ISO 22282-4. 

De resultaten van de metingen dienen overzichtelijk in tabel- en in diagramvorm met peilschaal te 
worden meegedeeld, met alle andere nodige inlichtingen en gegevens. De resultaten dienen 
eveneens afgeleverd te worden onder digitale vorm.  

Voor de rapportering, m.b.t. het uitzetten en inmeten van de onderzoekspunten, zijn de bepalingen 
van SB 260-22-2.1.1.2.B van toepassing.  

Van al de onderzoekspunten wordt onmiddellijk na uitvoering van de proeven een duidelijke schets 
met bruikbare referenties opgemaakt en een digitale foto genomen. 

De belangrijkste gegevens van de proef en de bijhorende onderzoekslocaties worden samengevat in 
een technische fiche waarop volgende informatie is terug te vinden: 

- het label van het onderzoekspunt; 

- de specificaties van de uitgevoerde pompproeven (datum uitvoering, diepte, vaststelling); 

- een duidelijke foto van de onderzoekslocatie met enkele referentiepunten op achtergrond. 

Hiervoor wordt het formulier “Uitvoeringsplaats proeven” SB 260-22-2.12.1 aangewend.  
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2.9.2 Meetmethode voor hoeveelheden 

Het uitvoeren van de boring voor het verwezenlijken van de pompput wordt verrekend in de post 
"uitvoeren van boringen" volgens het SB 260-22-2.4. 

Het uitzetten en inmeten van de uitvoeringslocaties is begrepen in de post voor het boren van de 
pompput. 

De post voor het verwezenlijken van de pompput wordt uitgedrukt in stuk. In de post van 
verwezenlijken van de pompput is ‘het voorzien van een deksel met luchtopening’ inbegrepen. Alle 
materieel (inclusief aan- en afvoer) voor de inrichting werf, het plaatsen en schoonpompen van de 
pompput, is inbegrepen in de post voor het verwezenlijken van de pompput. 

De afwerking van de kop van de pompput wordt uitgedrukt in stuk. 

De post voor de controledebietmetingen wordt uitgedrukt in stuk. Eén stuk is één manuele 
controledebietmeting op één pompput op één tijdstip. 

De post voor het uitvoeren van de pomping zelf wordt uitgedrukt in uren. Eén uur betekent één 
draaiuur van de pomp. Daarin zijn inbegrepen alle kosten die mogelijks verband houden met het 
starten van de pomp en het gaande houden van de pomp (onderhoud, brandstof of andere 
energiebron) en de beschreven, bijhorende, debietmetingen. In de post voor het uitvoeren van de 
pompproef zelf zit de rapportering vervat zoals beschreven in SB 260-22-2.9.1.5. 

De verwezenlijking en meting van de stijghoogte(s) in de peilbuizen wordt verrekend in de posten 
van SB 260-22-2.7.1. 

De post voor de bepaling van de membraanfilterindex wordt uitgedrukt in stuk. Eén stuk is één 
bepaling. Normaliter is er een bepaling bij het begin én het einde van de pomping. 

De post voor het uitvoeren van een ontgassingsproef wordt uitgedrukt in stuk. Eén stuk is één 
ontgassingsproef. Normaliter is er een ontgassingsproef bij het begin én het einde van de pomping. 

De post voor het scheikundig onderzoek van 10 l water wordt uitgedrukt in stuk. Eén stuk is één 
scheikundig onderzoek van 10 l water voor alle in de opdrachtdocumenten gevraagde parameters. 
Normaliter is er een scheikundig onderzoek bij het begin én het einde van de pomping. 

2.9.3 Controles 

Wanneer de continumetingen van de waterstand in de meest nabije peilbuizen aantonen dat 
gedurende een welbepaalde periode de pomping stil lag, dan zullen de uren van niet-pomping niet 
betaald worden. Het al dan niet stilliggen van de pomping zal afgetoetst worden t.a.v. plotse 
dalingen of stijgingen in de nabije peilbuizen, die niet door een natuurlijke regenval, droogte of 
andere natuurlijke fenomenen werden veroorzaakt. 

De toelaatbare toleranties op de metingen zijn overeenkomstig de opgelegde norm(en). De 
toelaatbare toleranties op de metingen en de opgelegde afleesbaarheid dienen gerespecteerd te 
worden. 

2.10 Niet-destructief geofysisch onderzoek  

2.10.1 Geo-elektrische metingen - resistiviteitstomografie 

2.10.1.1 Beschrijving 

Resistiviteitstomografie betreft een geo-elektrische techniek waarbij een resistiviteitsbeeld van de 
ondergrond wordt gebouwd door middel van inversie van weerstandsmetingen aan het oppervlak. 

2.10.1.1.A MATERIALEN 
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Materialen nodig voor de uitvoering van de meting zijn: de resistiviteitsmeter, de elektroden, data-
acquisitie pc en software voor de digitale verwerking van de data. 

2.10.1.1.B KENMERKEN VAN DE UITVOERING 

Voor een meting dient enerzijds een stroom tussen twee stroomelektroden aangelegd te worden en 
dient anderzijds de resulterende potentiaal tussen de twee meetelektroden gemeten te worden. 
Daaruit moet een schijnbare resistiviteit berekend worden. Indien de elektroden dicht bij elkaar 
liggen worden voornamelijk de elektrische eigenschappen van de ondiepe bodem ter hoogte van de 
elektroden in beeld gebracht. Als de afstand van de elektroden verhoogd wordt, zullen de 
stroomlijnen in toenemende mate invloed van de diepere ondergrond voelen. 

Het resistiviteitsbeeld van de ondergrond wordt gebouwd door middel van inversie. De 
opdrachtnemer dient de gespecialiseerde kennis te hebben om dit te doen. Het inversieproces houdt 
in dat een model van de resistiviteit van de ondergrond iteratief wordt aangepast totdat het verschil 
tussen gemeten en berekende schijnbare resistiviteit kleiner wordt dan een bepaalde tolerantie. 
Deze tolerantie dient zo te zijn dat het resulterende bodemmodel de structuur van de resistiviteit 
van de ondergrond voorstelt. De bodemresistiviteit is afhankelijk van het sedimenttype, grondwater, 
de porositeit,...  

De opdrachtnemer dient het aantal elektroden en de tussenafstand zo te kiezen en vast te leggen dat 
de gevraagde diepte en de resolutie bereikt wordt, tot voldoening van het doel van de meting.  

De opdrachtnemer dient er ook voor te zorgen dat de gevraagde op te meten profielen of zone 
voldoende ruim opgemeten worden. Hij zal er rekening mee houden dat met toenemende diepte de 
lengte waarover gegevens bekomen worden, afneemt.  

Hij dient er rekening mee te houden dat de resolutie van de resultaten mee varieert met de 
elektrodenspatiëring, dat de resolutie afneemt met de diepte en dat het dieptebereik van de 
methode afhangt van de totale lengte van de opstelling. De opdrachtnemer dient de 
gespecialiseerde kennis hierover in huis te hebben.  

De opdrachtnemer dient bij de interpretatie rekening te houden met een afnemende resolutie bij 
toenemende diepte.  

Ook het meetprotocol (Wenner, Schlumberger, Dipole Dipole, Gradient, …) heeft een invloed op de 
resolutie en exploratiediepte. Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen, doet de 
opdrachtnemer voorafgaand aan de metingen een gemotiveerd voorstel betreffende het 
meetprotocol dat het meest geschikt is om de gevraagde diepte en resolutie te bekomen. Dit kan 
eveneens een combinatie van meerdere meetprotocollen zijn. 

2.10.1.1.C WIJZE VAN UITVOERING 

De elektroden worden ingeplant zodanig dat er een goed elektrisch contact bestaat tussen de 
meetopstelling en de bodem.   

Ter bevordering van het contact met de bodem kan bovendien de bodem ter hoogte van de 
elektroden zelf nat gemaakt worden met zout water. 

2.10.1.1.D RAPPORTERING 

Per meetcampagne dient er een rapport afgeleverd te worden. 

In het rapport dient duidelijk vermeld te worden welke toestellen en meetinstrumenten gebruikt zijn, 
met hun specificaties en de resolutie waarmee gemeten werd. 

Per meetprofiel worden het aantal elektroden en de elektrode- tussenafstand meegedeeld. 
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Voor elk van de elektroden wordt de positie eenduidig gerapporteerd door weergave van XY-Lambert 
72-coördinaten en de hoogteligging in mTAW van het maaiveldpeil ter hoogte van de elektrode. 

Voor elk meetprofiel worden voldoende referentiepunten (zeker begin en eindpunt als lineair) in XY-
Lambert 72-coördinaten gerapporteerd, zodat het meetprofiel eenduidig gekend is. Voor de 
referentiepunten wordt de hoogteligging, in mTAW, van het maaiveldpeil in de rapportering 
opgenomen. De rapportering wordt digitaal in pdf en GIS-formaat aangeleverd 

Per gevraagd meetprofiel dienen de data digitaal verwerkt te worden tot een geo-elektrische 
tomografie, dit is het resulterende bodemmodel, dat een (2D-)profiel van de resistiviteit van de 
ondergrond geeft.  
Per gevraagd profiel (in langse zin en/of dwarse zin) wordt dit digitale opgestelde profiel van de 
resistiviteit van de ondergrond meegedeeld.  

2.10.1.2 Meetmethode voor hoeveelheden 

De uitvoering van een proefmeting voor de beoordeling van het al dan niet relevant/toepasbaar zijn 
van de techniek wordt uitgedrukt in stuk. De aan- en afvoer van de meetapparatuur, de interpretatie 
en beoordeling en de rapportage zijn inbegrepen in deze post. 

De uitvoering van een geo-elektrische meting wordt uitgedrukt per stuk. 

De aan- en afvoer van de meetapparatuur, het uitzetten en inmeten van de meetprofielen, de 
digitale verwerking en de rapportage (incl interpretatie naar grondlagenopbouw indien gevraagd) zijn 
inbegrepen in de eenheidsprijzen voor het uitvoeren van de metingen. 

2.10.2 Seismische metingen 

2.10.2.1 Refractie met P-golven 

2.10.2.1.A BESCHRIJVING 

Deze paragraaf beschrijft een methode om aanvullende indicatieve informatie te verschaffen over de 
bulk moduli en de variatie in densiteit van bv. dijklichamen en ondergrond en de diepte van de 
grondwatertafel. 

2.10.2.1.A.1 Materialen 

Materialen nodig voor de uitvoering van de meting zijn: een seismograaf, seismodule controller, 
data-acquisitie pc, seismische kabels met elk, geofonen, een impactplaat en een impactmassa, en 
software voor de digitale verwerking van de data. 

2.10.2.1.A.2 Kenmerken van de uitvoering 

P-golf refractie seismiek is gebaseerd op het principe van de kritische refractie van seismische golven 
in de ondergrond. De tijd, die nodig is voor een gerefracteerde seismische golf om van de seismische 
bron een geofoon op bepaalde afstand te bereiken, wordt geregistreerd. Op die manier kan de 
snelheid van de seismische golf in de (onder)grond bepaald worden. 

2.10.2.1.A.3 Wijze van uitvoering 

P-golven worden opgewekt door met een zware hamer te slaan op een kunststof slagplaat. De plaat 
dient voor een goede overdracht van de energie in de bodem te zorgen.  

Eén meting bestaat uit het uitvoeren van een herhaald aantal slagen per bronpunt (= geofoon). De 
resulterende signalen per bronpunt worden gesommeerd zodat de ruis zoveel mogelijk uitgefilterd 
wordt. Per meting dienen een voldoend aantal herhaalde signalen gesommeerd en uitgemiddeld te 
worden. 
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De opdrachtnemer dient het aantal geofonen en de tussenafstand zo te kiezen en vast te leggen dat 
de gevraagde diepte en de resolutie bereikt word, tot voldoening van het doel van de meting. De 
opdrachtnemer dient de gespecialiseerde kennis hierover in huis te hebben. 

De opdrachtnemer dient er ook voor te zorgen dat de gevraagde op te meten profielen of zone 
voldoende ruim opgemeten worden.  

Het meetnet wordt vóór uitvoering aan de aanbestedende overheid voorgelegd. 

De digitale verwerking van een meting bestaat uit het selecteren van de eerste aankomst van de  
P-golven voor elke geofoon. Na herhaling voor de verschillende bronpunten worden de metingen in 
tijd/afstandcurves uitgezet. De helling van deze curves staat in verhouding tot de snelheid van de golf 
in de bodem.  

Per gevraagd meetprofiel dient het P-snelheidstomogram van de ondergrond, of de te onderzoeken 
laag, te worden opgesteld d.m.v. numerische inversie. De opdrachtnemer dient de gespecialiseerde 
kennis te hebben om dit te doen. 

2.10.2.1.A.4 Rapportering 

Per meetcampagne dient er een rapport afgeleverd te worden, zowel in handcopy als in digitale 
vorm. 

In het rapport dient duidelijk vermeld te worden welke toestellen en meetinstrumenten gebruikt zijn, 
met hun specificaties en de resolutie waarmee gemeten werd. 

Per meetprofiel worden het aantal geofonen en de positie van geofonen (tussenafstanden) 
meegedeeld. 

Voor elk van de geofonen wordt de positie eenduidig gerapporteerd door weergave van XY-Lambert 
72-coördinaten en de hoogteligging in mTAW van het maaiveldpeil ter hoogte van de geofoon. 

Voor elk meetprofiel worden voldoende referentiepunten (zeker begin en eindpunt als lineair) in  
XY-Lambert 72-coördinaten gerapporteerd, zodat het meetprofiel eenduidig gekend is. Voor de 
referentiepunten wordt de hoogteligging, in mTAW, van het maaiveldpeil in de rapportering 
opgenomen.Per gevraagd meetprofiel dienen de data digitaal verwerkt te worden tot een P-golf 
snelheidstomogram (tot op de gevraagde diepte).  
Per gevraagd profiel (in langse zin en/of dwarse zin) wordt dit digitale opgestelde profiel van de P-
golf snelheid meegedeeld.  

Het herhaald aantal slagen per bronpunt (gemiddeld) wordt meegedeeld. 

2.10.2.1.B MEETMETHODE VOOR HOEVEELHEDEN 

De uitvoering van een proefmeting voor de beoordeling van het al dan niet relevant/toepasbaar zijn 
van de techniek wordt uitgedrukt in stuk. De aan- en afvoer van de meetapparatuur, de interpretatie 
en beoordeling en de rapportage zijn inbegrepen in deze post. 

De uitvoering van een refractiemeting met P-golven wordt uitgedrukt per stuk meting. 

De aan- en afvoer van de meetapparatuur, het uitzetten en inmeten van de meetprofielen, de 
digitale verwerking en de rapportage zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen voor het uitvoeren van de 
metingen. 

2.10.2.2 Refractie met S-golven 

2.10.2.2.A BESCHRIJVING 

Deze paragraaf beschrijft een methode om aanvullende indicatieve informatie te verschaffen over de 
schuifmodulus en variatie in densiteit van de ondergrond. 
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2.10.2.2.A.1 Materialen 

Materialen nodig voor de uitvoering van de meting zijn: een seismograaf, seismodule controller, 
data-acquisitie pc, horizontale geofonen, een impactplaat en een impactmassa, en software voor de 
digitale verwerking van de data. 

2.10.2.2.A.2 Kenmerken van de uitvoering 

S-golf refractie seismiek is gebaseerd op het principe van de kritische refractie van seismische 
transversale golven in de ondergrond. De tijd, die nodig is voor een gerefracteerde seismische golf 
om van de seismische bron een geofoon op bepaalde afstand te bereiken, wordt geregistreerd. Op 
die manier kan de snelheid van de seismische golf in de (onder)grond bepaald worden. 

2.10.2.2.A.3 Wijze van uitvoering 

S-golven worden opgewekt door met een zware hamer te slaan op de zijkant van een slagblok. Dit 
slagblok dient absoluut in goed contact te zijn met de te onderzoeken ondergrond en wordt daarom 
goed vastgemaakt in de grond (bv. met pinnen). Door te slaan op het blok ontstaat een schuifgolf in 
de grond.  

Per bronpunt wordt de opname herhaald in twee richtingen. Door aan de andere kant van het blok te 
slaan ontstaan S-golven met een tegenovergestelde polariteit. Bij de verwerking van de metingen 
dienen zo S-golven onderscheiden te worden van P-golven die dezelfde polariteit behouden. 

Per bronpunt worden ook meerdere slagen uitgevoerd aan één zijde van het blok. Eén meting 
bestaat uit het uitvoeren van een herhaald aantal slagen per zijde van bronpunt(= geofoon). De 
resulterende signalen per bronpunt worden gesommeerd zodat de ruis zoveel mogelijk uitgefilterd 
wordt. Per meting dienen een voldoend aantal herhaalde signalen gesommeerd en uitgemiddeld te 
worden. 

De metingen dienen in een tijd-afstandcurve uitgezet te worden. De helling van deze curves staat in 
verhouding tot de snelheid van de golf in de bodem. 

De opdrachtnemer dient het aantal geofonen en de tussenafstand zo te kiezen en vast te leggen dat 
de gevraagde diepte en de resolutie bereikt wordt, tot voldoening van het doel van de meting. De 
opdrachtnemer dient de gespecialiseerde kennis hierover in huis te hebben. 

De opdrachtnemer dient er ook voor te zorgen dat de gevraagde op te meten profielen of zone 
voldoende ruim opgemeten worden. 

Het meetnet wordt vóór uitvoering aan de aanbestedende overheid voorgelegd. 

Per gevraagd meetprofiel dient het S-golf seismische tomografie van de ondergrond, of de te 
onderzoeken laag, te worden opgesteld. De opdrachtnemer dient de gespecialiseerde kennis te 
hebben om dit te doen. 

2.10.2.2.A.4 Rapportering 

Per meetcampagne dient er een rapport afgeleverd te worden, zowel in handcopy als onder digitaal 
formaat. 

In het rapport dient duidelijk vermeld te worden welke toestellen en meetinstrumenten gebruikt zijn, 
met hun specificaties en de resolutie waarmee gemeten werd. 

Per meetprofiel worden het aantal geofonen en de positie van geofonen (tussenafstanden) 
meegedeeld.  

Voor elk van de geofonen wordt de positie eenduidig gerapporteerd door weergave van XY-Lambert 
72-coördinaten en de hoogteligging in mTAW van het maaiveldpeil ter hoogte van de geofoon. 
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Voor elk meetprofiel worden voldoende referentiepunten (zeker begin en eindpunt als lineair) in  
XY-Lambert 72-coördinaten gerapporteerd, zodat het meetprofiel eenduidig gekend is. Voor de 
referentiepunten wordt de hoogteligging, in mTAW, van het maaiveldpeil in de rapportering 
opgenomen. 

Per gevraagd meetprofiel dienen de data digitaal verwerkt te worden tot een S-golf 
snelheidstomogram (tot op de gevraagde diepte).  
Per gevraagd profiel (in langse zin en/of dwarse zin) wordt dit digitale opgestelde profiel van de S-
golf snelheid meegedeeld. 

Het herhaald aantal slagen per bronpunt (gemiddeld) wordt meegedeeld. 

2.10.2.2.B MEETMETHODE VOOR HOEVEELHEDEN 

De uitvoering van een proefmeting voor de beoordeling van het al dan niet relevant/toepasbaar zijn 
van de techniek wordt uitgedrukt in stuk. De aan- en afvoer van de meetapparatuur, de interpretatie 
en beoordeling en de rapportage zijn inbegrepen in deze post. 

De uitvoering van een refractiemeting met S-golven wordt uitgedrukt per stuk meting. 

De aan- en afvoer van de meetapparatuur, het uitzetten en inmeten van de meetprofielen, de 
digitale verwerking en de rapportage zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen voor het uitvoeren van de 
metingen. 

2.10.3 Elektromagnetische metingen  

2.10.3.1 Radar-metingen 

2.10.3.1.A BESCHRIJVING 

De grondradar is een niet-destructieve hoge-resolutie geofysische beeldvormingstechniek, die 
gebruikt wordt voor diverse geologische en technische doeleinden, waaronder het opsporen en/of in 
beeld brengen van, archeologische sites, nutsleidingen, holtes, dikte van asfaltlagen, watertafel, 
ondiepe geomorfologie, bodemlagen,… 

2.10.3.1.A.1 Materialen 

Materialen nodig voor de uitvoering van de meting zijn: een grondradar (zender en ontvanger), een 
controle-eenheid, data-acquisitie pc en software voor de digitale verwerking van de data. 

De opdrachtnemer dient de in te zetten meetapparatuur af te stemmen op het in te meten 
meetprofiel, de aard van de opdracht en de gevraagde diepte, tot voldoening van het doel van de 
meting. De penetratiediepte van de radarsignalen hangt sterk af van de gebruikte frequentie en de 
elektrische conductiviteit van de bodem. De opdrachtnemer dient de gespecialiseerde kennis 
hierover in huis te hebben. 

2.10.3.1.A.2 Kenmerken van de uitvoering 

De techniek is gebaseerd op het uitsturen en ontvangen van radargolven (laag-, midden- tot 
hoogfrequente elektromagnetische golven: MHz - GHz). De snelheid waarmee een radargolf 
doorheen een medium gaat hangt af van de elektrische en diëlektrische eigenschappen. 

2.10.3.1.A.3 Wijze van uitvoering 

Per meting wordt het toestel handmatig of met een voertuig in rechte lijnen over de ondergrond 
voortbewogen.  
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De metingen dienen digitaal verwerkt te worden en geïnterpreteerd te worden in functie van het 
doel van de opdracht. 

De opdrachtnemer dient de gespecialiseerde kennis te hebben om dit te doen. 

2.10.3.1.A.4 Rapportering 

Per meetcampagne dient er een rapport afgeleverd te worden. 

In het rapport dienen duidelijk de specificaties van de gebruikte meetapparatuur vermeld te worden. 

Per gevraagd profiel (in langse zin en/of dwarse zin) worden de verwerkte meetgegevens op een 
diagram weergegeven. Deze verwerkte gegevens dienen door de opdrachtnemer geïnterpreteerd te 
worden. De opdrachtdocumenten vermelden de specifieke vereisten aan deze interpretatie en ook 
verdere specifieke vereisten m.b.t. de rapportage. 

Voor elk opgemeten profiel worden voldoende referentiepunten (zeker begin en eindpunt indien 
lineair) in XY-Lambert 72-coördinaten gerapporteerd, zodat het meetprofiel eenduidig gekend is. 
Voor de referentiepunten wordt de hoogteligging, in mTAW, van het maaiveldpeil in de rapportering 
opgenomen. 

2.10.3.1.B MEETMETHODE VOOR HOEVEELHEDEN 

De uitvoering van een proefmeting voor de beoordeling van het al dan niet relevant/toepasbaar zijn 
van de techniek wordt uitgedrukt in stuk. De aan- en afvoer van de meetapparatuur, de interpretatie 
en beoordeling en de rapportage zijn inbegrepen in deze post. 

De uitvoering van een radarmeting wordt uitgedrukt per stuk meting. 

De aan- en afvoer van de meetapparatuur, het uitzetten en inmeten van de meetprofielen, de 
digitale verwerking, de interpretatie en de rapportage zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen voor het 
uitvoeren van de metingen. 

2.10.3.2 Frequentiedomein elektromagnetische inductie 

2.10.3.2.A BESCHRIJVING 

Frequentiedomein elektromagnetische inductie is een techniek, die wordt ingezet voor het 
detecteren van de elektrische bodemconductiviteit en magnetiseerbare objecten.  

2.10.3.2.A.1 Materialen 

Materialen nodig voor de uitvoering van de meting zijn: een zenderspoel, een ontvangerspoel, een 
controle-eenheid, data-acquisitie pc en software voor de digitale verwerking van de data. 

2.10.3.2.A.2 Kenmerken van de uitvoering 

Het principe van de methode berust op het induceren van (ondergrondse) elektrische stromen onder 
invloed van een aangelegd elektromagnetisch veld (het ‘primair’ veld). De ondergrondse elektrische 
stromen wekken een secundair elektromagnetisch veld op; de som van het primair en secundair veld 
wordt gemeten.  

Het secundair veld wordt ontbonden in een in fase component (in fase met het primair veld) en een 
component die 90 ° uit fase is, de quadratuur. 

De quadratuur verhoudt zich tot de bodemconductiviteit en loopt op bij lage inductiewaarden. Door 
metingen langs een traject of over een oppervlakte te maken dient een profiel of kaart van de 
schijnbare bodemconductiviteit opgesteld te worden.  
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Afhankelijk van de te verwachten geologie en de vermoedelijke diepte van de verontreiniging bepaalt 
de opdrachtnemer de spoelafstand (S). De afstand tussen de opeenvolgende metingen wordt 
beperkt gehouden zodat een gedetailleerde opmeting mogelijk is. 

De diepte waarover de meting wordt uitgevoerd hangt af van de frequentie van het aangelegde  
EM-veld, de antenneseparatie en de oriëntatie van de antennes (het EM-veld kan verticaal of 
horizontaal aangelegd worden).Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten stemt de 
opdrachtnemer alle parameters af op het gestelde doel van de meting. Hij dient daarvoor de nodige 
kennis in huis te hebben. 

2.10.3.2.A.3 Wijze van uitvoering 

Het opwekken en meten van de velden gebeurt met spoelvormige antennes. De metingen worden 
verricht met twee spoelen: een zender- en een ontvangerspoel, die met elkaar verbonden zijn door 
middel van een kabel. Een wisselstroom met een bepaalde frequentie wordt door de zendspoel 
gestuurd waardoor een (primair) magnetisch veld wordt opgewekt. Dit magnetisch veld wordt 
rechtstreeks opgevangen door de ontvangerspoel, maar induceert bovendien wervelstromen in de 
ondergrond. Deze wervelstromen, waarvan de sterkte afhankelijk is van de soortelijke geleiding van 
de ondergrond, de frequentie van het zendsignaal en de spoelafstand, wekken op hun beurt een 
secundair magnetisch veld op, dat eveneens door de ontvangerspoel wordt opgevangen. Na 
verwerking van beide signalen kan de soortelijke geleiding afgelezen en opgeslagen worden (of zijn 
reciproque: resistiviteit) in mS/m.  

De snelheid van uitvoeren en de beweging van het instrument zijn sterk van invloed op de kwaliteit 
en resolutie. Daarom wordt de meting voldoende langzaam uitgevoerd en wordt bij de interpretatie 
rekening gehouden met de hoekverdraaiingen (pitch & roll) van het meetinstrument. 

De data worden digitaal verwerkt. 

2.10.3.2.A.4 Rapportering 

Per meetcampagne dient er een rapport afgeleverd te worden, zowel in handcopy als onder digitaal 
formaat. 

Het rapport vermeldt ook de meetinstrumenten en wijze waarop positionering van de bron en 
ontvanger werden ingemeten, met de behaalde nauwkeurigheid op deze metingen.  

Voor elk van de spoelen wordt de positie eenduidig gerapporteerd door weergave van XY-Lambert 
72-coördinaten en de hoogteligging in mTAW van het maaiveldpeil ter hoogte van de spoel. 

Per gevraagd profiel (in langse zin en/of dwarse zin) wordt een digitale kaart met de 
geïnterpreteerde meetgegevens opgesteld en meegedeeld. Deze meetgegevens bevatten minstens 
de geleidbaarheid maar ook de aanduiding van anomalieën en inschatting van grondgelaagdheid. 

Voor elk meetprofiel worden voldoende referentiepunten (zeker begin en eindpunt als lineair) in  
XY-Lambert 72-coördinaten gerapporteerd, zodat het meetprofiel eenduidig gekend is. Voor de 
referentiepunten wordt de hoogteligging, in mTAW, van het maaiveldpeil in de rapportering 
opgenomen. 

De situatie, het doel van de metingen en de specifieke vereisten m.b.t. de rapportage worden 
omschreven in de opdrachtdocumenten. 

2.10.3.2.B MEETMETHODE VOOR HOEVEELHEDEN 

De uitvoering van een proefmeting voor de beoordeling van het al dan niet relevant/toepasbaar zijn 
van de techniek wordt uitgedrukt in stuk. De aan- en afvoer van de meetapparatuur, de interpretatie 
en beoordeling en de rapportage zijn inbegrepen in deze post. 

De post voor een meting wordt uitgedrukt in m of m². 
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De aan- en afvoer van de meetapparatuur, het uitzetten en inmeten van de uitvoeringslocaties en de 
rapportage zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen voor het uitvoeren van de metingen. 

2.10.3.3 Capacitief gekoppelde resisitiviteitsmetingen 

2.10.3.3.A BESCHRIJVING 

Metingen met een capacitatief gekoppelde bodemresistiviteitsmeter hebben als doel de schijnbare 
resistiviteit van de ondergrond op te meten. Inversie van deze gegevens leidt tot een 
resistiviteitsmodel van de bodem.  

2.10.3.3.A.1 Kenmerken van de uitvoering 

Een capacitatief gekoppelde bodemresistiviteitsmeter bestaat uit een zender en ontvanger, die elk 
als dipool fungeren en dus samen een dipool-dipool opstelling vormen. Een wisselstroom legt een 
alternerende spanning aan op de zenddipool; de resulterende wisselspanning wordt gemeten aan de 
ontvangstdipool. De meting gebeurt terwijl de meetopstelling over de grond wordt gesleept (door 
een persoon of een voertuig). Door het herhalen van de meting met verschillende spatiëring tussen 
zend- en ontvangstdipool dient, na inversie van de gegevens, een bodemmodel van de resistiviteit 
opgesteld te worden.  

2.10.3.3.A.2 Wijze van uitvoering 

Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten stemt de opdrachtnemer alle parameters en 
specificaties van de meettechniek en meetapparatuur af op het gestelde doel van de meting. 
Hij dient daarvoor de nodige kennis in huis te hebben. 

De data worden digitaal verwerkt. 

2.10.3.3.A.3 Rapportering 

Per meetcampagne dient er een rapport afgeleverd te worden, zowel in handcopy als onder digitaal 
formaat. 

Het rapport vermeldt ook de meetinstrumenten en wijze waarop positionering van de bron en 
ontvanger werden ingemeten, met de behaalde nauwkeurigheid op deze metingen.  

Voor elk van de spoelen wordt de positie eenduidig gerapporteerd door weergave van XY-Lambert 
72-coördinaten en de hoogteligging in mTAW van het maaiveldpeil ter hoogte van de spoel. 

Per gevraagd profiel (in langse zin en/of dwarse zin) wordt een digitale kaart met de 
geïnterpreteerde meetgegevens opgesteld en meegedeeld.  

Voor elk meetprofiel worden voldoende referentiepunten (zeker begin en eindpunt als lineair) in  
XY-Lambert 72-coördinaten gerapporteerd, zodat het meetprofiel eenduidig gekend is. Voor de 
referentiepunten wordt de hoogteligging, in mTAW, van het maaiveldpeil in de rapportering 
opgenomen. 

De situatie, het doel van de metingen en de specifieke vereisten m.b.t. de rapportage worden 
omschreven in de opdrachtdocumenten. 

2.10.3.3.B MEETMETHODE VOOR HOEVEELHEDEN 

De uitvoering van een proefmeting voor de beoordeling van het al dan niet relevant/toepasbaar zijn 
van de techniek wordt uitgedrukt in stuk. De aan- en afvoer van de meetapparatuur, de interpretatie 
en beoordeling en de rapportage zijn inbegrepen in deze post. 

De post voor een meting wordt uitgedrukt in m of m². 
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De aan- en afvoer van de meetapparatuur, het uitzetten en inmeten van de uitvoeringslocaties en de 
rapportage zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen voor het uitvoeren van de metingen. 

2.11 Ménard pressiometerproeven (PMT) 

2.11.1 Beschrijving 

De Ménard pressiometerproef (PMT) wordt uitgevoerd volgens NBN EN ISO 22476-4. De proef is 
bedoeld om de stijfheid van bodemlagen in situ te bepalen. 

2.11.1.1 Kenmerken van de uitvoering 

De opdrachtnemer voert de proeven (zowel de boringen als de metingen) uit volgens de procedure B 
(“Automatische registratie van de gegevens”) van NBN EN ISO 22476-4. De procedure B betreft het 
belastingsprogramma, de registratie van de metingen en het verslag. De bepalingen gelden tot een 
diepte van 50m onder maaiveld. Eventuele afwijkingen t.o.v. deze bepalingen bij 
pressiometerproeven dieper dan 50m worden uitvoerig besproken met de aanbestedende overheid. 

2.11.1.2 Wijze van uitvoering 

2.11.1.2.A UITZETTEN EN INMETEN VAN ONDERZOEKSPUNTEN 

Het uitzetten en inmeten van de onderzoekspunten gebeurt conform de bepalingen van  
SB 260-22-2.1.1.2.B. 

2.11.1.2.B UITVOERING VAN DE BORINGEN 

De boring wordt uitgevoerd volgens de bepalingen aangaande de boringen ten behoeve van Ménard 
pressiometerproeven (PMT) volgens SB 260-22-2.4.1.1.H. 

2.11.1.2.C UITVOERING VAN DE PRESSIOMETERPROEVEN 

De pressiometrische sondes zijn opgebouwd uit drie aparte cellen (één centrale cel en twee controle 
cellen); de centrale cel zal hydraulisch opgeblazen worden met water, de controle cellen worden 
opgeblazen met lucht. Voor elke pressiometerproef wordt de verschildruk tussen de centrale cel en 
de controle cellen geregeld volgens NBN EN ISO 22476-4. Deze verschildruk zal gecontroleerd 
worden en aangehouden worden tijdens de totale duur van de uitvoering van de meting. 

Sondes met verschillende bekledingen zijn op de site ter beschikking en aangepast aan de stijfheid 
van de verschillende lithologische grondlagen die men tegenkomt (rubbere bekleding voor losse 
grond, metalen bekleding voor compacte grond,...). De sondes zijn conform NBN EN ISO 22476-4. 

Standaard worden flexibel membranen gebruikt. Alleen onder specifieke omstandigheden en mits 
acceptatie van de Opdrachtgever kan hiervan afgeweken worden (zoals het gebruik van geperforeerd 
buis of “slotted-tube”). 

Bij elk gebruik van een nieuwe sonde en minstens éénmaal per dag, stelt de opdrachtnemer conform 
NBN EN ISO 22476-4 de twee calibratiecurven op voor het volume- en drukverlies. 

Het belastingsprogramma van elke proef wordt bepaald door de operator op basis van de 
boringparameters, de bovengebrachte grond en de bekende grondkarakteristieken (o.a. de vorige 
pressiometerproeven en de resultaten van de sonderingen). 

De opdrachtsdocumenten bepalen:  

- of een ontlastingstrap wordt voorzien worden, en bij welke spanning; 

- de aanvangsdiepte van de pressiometerproeven; 
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- het diepte-interval (m) tussen de pressiometerproeven wanneer afgeweken wordt van een 
diepte-interval van 1m. 

2.11.1.2.D RAPPORTERING 

De boring en de pressiometerproeven worden gerapporteerd volgens NBN EN ISO 22476-4. 

De boring wordt gerapporteerd volgens SB 260-22-2.4.1.3. 

De pressiometerproeven worden gerapporteerd volgens SB 260-22-2.2.1.3. 

Alle in de opdrachtdocumenten gevraagde info betreffende de pressiometerproeven , wordt 
opgenomen in de rapportage (PV/PD/RW/TR). 

Alle uitgevoerde pressiometerproeven, incl. deze die vroegtijdig zijn beëindigd, worden 
gerapporteerd. 

In tabel 22-2-3 wordt de vereiste inhoud van het proefverslag voor pressiometerproeven opgegeven. 

Het proefverslag bevat in bijlage de pressiometerdiagrammen (PD) en alle ruwe data (RW/TR) incl 
terreinrapporten/formulieren. 

 PV PD RW/TR 

Algemene info 

Naam pressiometerbedrijf + volledige gegevens X X X 

Naam en handtekening verantwoordelijke pressiometerbedrijf voor het 
project 

X   

Naam Opdrachtgever + volledige gegevens X   

Info opdracht 

Referentienummer opdracht X X X 

Info over op te richten constructie X   

Locatie (gemeente, site) waar proeven werden uitgevoerd X X X 

De voorwaarden opgelegd door de eigenaar/concessionaris van het terrein X   

Overige omgevingsfactoren, ongeacht hun aard en omvang X   

Plan met uitvoeringsplaatsen proeven met Lambertcoördinaten en 
hoogtepeilen in mTAW 

X   

Tabel met Lambertcoördinaten en hoogtepeilen in mTAW X   

Nauwkeurigheid van het inmeten van de onderzoekspunten X   

Algemene technische info proeven 

Referentie naar ISO norm uitvoering pressiometers X X X 

Beschrijving gebruikte apparatuur X   

Kalibratiecertificaten/kalibratiedata van de gebruikte sondes X   

Afwijkingen tov de opdrachtdocumenten bij de uitvoering van de X   
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 PV PD RW/TR 

pressiometers 

Specifieke technische info proeven 

Proefnummer X X X 

Datum uitvoering proef X X X 

Naam en handtekening uitvoerder proef   X 

X,Y coördinaten proef (LAMBERT 72) X X  

Hoogtepeil proef (TAW) X X  

De karakteristieken van de gebruikte sonde (zoals ) en gebruikte 
meetapparatuur 

X   

Identificatie sonde en Identificatie gebruikte meetapparatuur X  X 

Naam van Geologisch lid waarin pressiometer werd uitgevoerd X X  

Per proef Diepte (boven- en onderpeil) per uitgevoerde pressiometer  X X 

Het verloop van de verschildruk tussen de controle en 
centrale cel gedurende het verloop van de proef 

 X X 

verloop van de callibratie voor het volume en “coëfficient de 
dilatation” 𝑎𝑎 < 6 𝑐𝑐𝑐𝑐³

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑎𝑎�  
 X X 

verloop van de callibratie voor het drukverlies  X X 

de ongecorrigeerd curve 𝑉𝑉 = 𝑓𝑓(𝑝𝑝) van de test  X X 

de gecorrigeerde curve 𝑉𝑉 = 𝑓𝑓(𝑝𝑝) van de test  X X 

de gecorrigeerde kruipcurve (∆60/30 tegen druk)  X X 

de bepaling volgens ISO 22476-4 van de waarden van 𝑝𝑝0, 𝑝𝑝𝑓𝑓𝑓𝑓 
(pression de fluage Ménard), 𝑝𝑝𝑙𝑙𝑓𝑓 (pression limite Ménard), 
𝐸𝐸𝑓𝑓 (Menardmodulus), kruipdruk 

X X  

de V-curve in functie van P en l/v in functie van P X X  

Waarden 
per boring 

𝐸𝐸𝑓𝑓 (Menardmodulus) X X X 

𝑝𝑝𝑓𝑓𝑓𝑓 (pression de fluage Ménard) X X X 

𝑝𝑝𝑙𝑙𝑓𝑓 (pression limite Ménard) X X X 

Alle cijferwaarden per meetinterval (in tabelvorm en digitaal) X  X 

Waarnemingen tijdens uitvoering pressiometers X  X 

Tabel 22-2-3: Rapportering pressiometer 
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2.11.2 Meetmethode voor hoeveelheden 

Alle kosten verbonden aan alle bijkomende werken, diensten, leveringen -ongeacht hun aard en 
omvang- vereist voor het behoorlijk uitvoeren van de werken, zijn steeds inbegrepen in de posten 
van de meetstaat en worden niet afzonderlijk verrekend.  Hierbij wordt onder meer gedacht aan (lijst 
niet limitatief):  

Eventuele beschadigingen aan de proefinstallatie, wat ook de oorzaak ervan moge zijn; 

De volledige rapportage van de proefresultaten; 

De deelopdracht bevat eveneens de nodige posten voor het uitvoeren van de boring volgens  
SB 260-22-2.4.2. 

Een pressiometerproef komt enkel voor vergoeding in aanmerking indien: 

- de boring werd uitgevoerd tot het in de deelopdracht vermelde eindpeil en conform Bijlage C van 
de norm NBN EN ISO 22746-4; 

- het onderzoekspunt correct werd uitgezet en ingemeten; 

- de proef uitgevoerd werd conform de bepalingen in norm NBN EN ISO 22476-4; 

- de gestelde kwaliteitseisen zijn behaald; 

- het proefverslag geaccepteerd is door de aanbestedende overheid. 

De post voor de aan- en afvoer van de PMT-apparatuur wordt uitgedrukt in VH stuk. Eén stuk komt 
overeen met één deelopdracht “Ménard pressiometerproeven (PMT)”. Deze post omvat de aan- en 
afvoer van alle benodigde apparatuur ten behoeve van het uitvoeren van de PMT-pressiometrische 
proeven. Per deelopdracht “Ménard pressiometerproeven (PMT)” kan maximaal 1 stuk worden 
aangerekend, ook al werd er verschillende PMT-apparatuur aan- en afgevoerd.   

De post voor het uitvoeren van PMT-pressiometrische proef wordt uitgedrukt in VH stuk. Eén stuk 
komt overeen met een PMT-pressiometrische proef, met inbegrip van alle bijkomende lasten zoals 
het monteren van de sonde en de eigenlijke test. 

De post voor het uitvoeren van ontlasting herbelastingstrap bij een PMT-pressiometrische proef 
uitgedrukt in VH stuk. Eén stuk komt overeen met een ontlasting-herbelastingstrap bij een PMT-
pressiometrische proef. 

De posten met de wachttijden en verlettijden niet te wijten aan de opdrachtnemer –PMT-apparatuur 
en personeel  wordt uitgedrukt in VH uur. Deze post wordt enkel en alleen afgerekend ingeval de 
werken niet verder gezet kunnen worden omwille van hinderende randactiviteiten 
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2.12 Formulieren 

2.12.1 Formulier uitvoeringsplaats proeven 

Dossiernummer 

…….-……/…… 

Dossierbeheerder 

…………………. 

Nummer(s) uitvoeringsplaats(en) 

………………………………..... 

Datum 

.…./…./…. 

Gemeente:  Site:  

Type 
proef 

Sondering Boring Vinproef Andere Aanvangspeil 

 

……….TAW 

Lambertcoördinaten 

X: ……………………. 

Y: ……………………. 
    

 

                                      
  Aanduiding 

NOORDPIJL 

    Schets uitvoeringsplaats(en)           
                
                              
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
In bijlage digitale foto’(s) uitvoeringsplaats(en): 

Foto nr. Foto nr. Foto nr. Foto nr. Foto nr. Foto nr. Foto nr. Foto nr. Foto nr. Foto nr. 

          

Initialen en handtekening ploegbaas Nagezien coördinator Nagezien door sectiechef 
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2.12.2 Terreinboorstaat 

2.12.2.1 Discontinu boren  
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2.12.2.2 Continu boren 
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2.12.3 Monsterbehandeling afgifte in het laboratorium 

Uitvoerder boring/monstername: 
 
 
(naam opdrachtnemer)  

Verantwoordelijke transport: 
 
 
(initialen verantwoordelijke opdrachtnemer ) 

 
Dossiernummer :  
 
 

Dossierbehandelaar: 
 
 

Boringnummer: 

Gemeente : 
 
 

Site : 
 

1. Gegevens in verband met start / beëindiging boring  

 

Datum begin boring/monstername  
 

 

Datum einde boring/monstername  
 

 

2. Gegevens binnengebrachte monsters / afgifte labo 

  In te vullen door de 
opdrachtnemer 

 In te vullen door ontvanger monsters 
op laboratorium 

Aantal ongeroerde monsters (bus)    

Aantal pvc-liners (van ….. m lengte)    

Aantal kern-kisten (van ….. m lengte)    
Aantal geroerde monsters 
 pot    

 zak    

 emmer    

 glazen 
bokaal 

   

 
3. Opmerkingen: 
Indien voorput: eerste pot van ………..m tot ………… m 
 
 : extra pot genomen voor laagscheiding die niet op 0,5 m ligt (aanvinken als van toepassing) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

4. Gegevens vervuilde grond 

:vervuiling aanwezig 

Aanvullende opmerkingen 

Handtekening + initialen/naam voor afgifte:  
ploegbaas / coördinator cel boringen / verantwoordelijke transport: 
 
 
(schrappen wat niet past) 

Datum afgifte: 

Handtekening + naam voor ontvangst:  Datum: 
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2.12.4 Plaatsen en opmeten peilbuizen 

2.12.4.1 Enkele peilbuis 
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2.12.4.2 Dubbele peilbuis 
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2.12.5 Formulier voor vinproeven 
Algemene informatie 

Test uitgevoerd volgens  ISO22476-9 : JA / NEE  Afwijkingen volgens ISO22476-9 : JA / NEE  

Beschrijving van de afwijking:      

Opdrachtnemer:  Dossiernr. / naam 
van het project: 

 Datum:  

Uitrusting opdrachtnemer:  Opdrachtgever :  

Testnummer:  Boorgatnummer:  

Coördinaten en 
coördinatensysteem : 

 

Weersomstandigheden:  Grondwater onder maaiveld : m 

Voorgeboord ? Ja/NEE  Omschrijving van 
de grond 
voorboring 

 Voorboordiepte  m 

Test type en configuratie:  Identificatienr. 
(serienr.) 
meetapparatuur: 

 Meetbereik koppel  Nm 

Rotatie meetbereik: ° Datum laatste 
kalibratie: 

 Vrije lengte van de 
slipkoppeling (indien 
van toepassing) 

° 

Kalibratiecertificaat meetapparatuur toegevoegd : JA / NEE 

Kalibratiefactor van de sensoren en meetunit (indien van toepassing): 

Koppel :  Rotatie :  Helling :  

Omschrijving van de meetapparatuur  

(fabrikant, type van rotatie-unit, registratie-unit) 

 

Andere :  

Details van de gebruikte vin 

      

      

      

      

      

Andere  
Rotatiesnelheid tijdens uitvoering van de vinproef (+ vermelding eenheid) : _____________________ 
Rotatiesnelheid tijdens tussen de 2 fases van de vinproef (+ vermelding eenheid) : _______________ 

Meetwaarden 
Naam van het aangeleverde databestand : _______________________________________________ 

Opmerkingen :  
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

Handtekening + datum uitvoerder of verantwoordelijke :  
______________________________________________ 
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2.12.6 Opvolgingsfiche trilboringen 
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3 WERKPLATFORM VOOR HET UITVOEREN VAN PROEVEN IN SITU TE 
WATER 

Een werkplatform is noodzakelijk om proeven in situ te kunnen uitvoeren te water 

Werken die het werkplatform voor het uitvoeren van proeven in situ te water horen: 

- mobilisatie en demobilisatie van het werkplatform; 

- ter beschikking stellen van een werkplatform voor uitvoeren van proeven/metingen; 

- gebruik van een werkplatform; 

- het eventuele transport tussen verschillende onderzoekslocaties; 

- plaatsbepaling en opstelling van het werkplatform, meting bodempeil na het positioneren van het 
werkplatform; 

- vrijmaken van de bodem ter voorbereiding van het uitvoeren van het grondonderzoek op water. 

De detectie van bodemvreemde materialen (bijv.d.m.v. visuele duikinspectie) is begrepen in de 
desbetreffende post van SB 260-4-1.1.10.3.  

Indien de opdrachtdocumenten het niet anders vermelden, zijn de kosten voor de in- en uitpeilingen 
steeds voor rekening van de aanneming. 

De profielen voor in- en uitpeiling zijn ofwel: 

- aangeduid op de opdrachtdocumenten; 

- vastgelegd op een volgende onderlinge afstand in de opdrachtdocumenten; 

- ter plaatse aangeduid volgens plaatselijke omstandigheden. 

Het afsluiten van een verzekeringspolis “alle bouwplaatsrisico’s” is inbegrepen in de desbetreffende 
post van SB250-1. 

3.1 Beschrijving 

Het grondonderzoek (d.w.z. proeven en/of metingen) in situ te water gebeurt vanaf een 
werkplatform. 

Het werkplatform is geschikt voor het uit te voeren grondonderzoek zoals bepaald in de 
opdrachtdocumenten. 

Afhankelijk van de onderhevigheid van de getijden van de betreffende waterloop, aanwezigheid van 
slib, waterhoogte (afstand water-bodem) bepalen de opdrachtdocumenten of dit een spudponton, 
een hefplatform of een schip is. 

De opdrachtdocumenten bepalen of de beproevingsapparatuur zal geleverd worden door de 
aanbestedende overheid (indien deze zelf de proeven zal uitvoeren) of door de opdrachtnemer. 

De opdrachtnemer is verplicht om voorafgaandelijk alle noodzakelijke opzoekingen, handelingen, 
enz. te doen om de vaste bodemdiepte op elke site te bepalen en het werkplatform vast te 
stabiliseren tijdens het uitvoeren van de proeven en/of metingen. Geen enkele verrekening, 
termijnsverlenging en/of schadevergoeding zal aan de opdrachtnemer toegekend worden bij 
moeilijkheden in dit verband. 

In geen geval kan de aanbestedende overheid verrekeningen, termijnsverlengingen en/of 
schadeclaims aanvaarden, die het gevolg zijn van schade aan het werkplatform en/of aan de 
aanwezige apparatuur en/of bijhorigheden ten gevolge van een slechte verankering en/of opberging. 
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De opdrachtnemer is verplicht om volgende informatie m.b.t. het voorgestelde werkplatform te 
verstrekken bij zijn plan van aanpak: 

- de technische karakteristieken (naam, grondplan, doorsnede, enz.); 

- een inplantingsplan van alle materieel aan boord incl. sondeer- en boorwagen en containers; 

- een berekeningsnota, inclusief gewichtsverdeling waaruit duidelijk blijkt dat de maximale 
belasting niet overschreden is en de vrije werkruimte voldoende ruim is. 

Alvorens de uitvoering kan starten zal het voorgestelde werkplatform en alle toebehoren worden 
gecontroleerd door een afgevaardigde van de aanbestedende overheid. De opmerkingen die 
gemaakt worden tijdens deze controle worden door de opdrachtnemer aangepakt alvorens de 
uitvoering te starten. 

De controle zal uitgevoerd worden aan de hand van een checklist. Volgende punten zullen 
onderzocht worden: de werkoppervlakte op het werkplatform, de hydraulische vergrendeling op de 
spudpalen, de aanwezigheid van de gevraagde ruimtes (sanitair blok, eetruimte, vergaderruimte), de 
rechtheid van de aan te leveren steunbuizen, de inspectie van de hefinstallatie, de afmetingen van de 
werkopening, de geleidingsbuis en de spanbekkens in de werkopening(en). 

Het werkregime is van belang bij werken uitgevoerd door de afdeling Geotechniek van de Vlaamse 
overheid, departement Mobiliteit en Openbare Werken en zal zo nodig opgegeven worden in de 
opdrachtdocumenten. 

De opdrachtdocumenten beschrijven of tijdens de opdracht het nodig is de beproevingsapparatuur 
te laden en/of te lossen. Er zal geen verrekening, termijnverlenging of schadevergoeding toegestaan 
worden aan de opdrachtnemer hiervoor. 

3.1.1 Kenmerken van de uitvoering 

3.1.1.1 Karakteristieken van het werkplatform  

Het werkplatform is zelfvarend of wordt door één of meerdere sleepboten getrokken of geduwd. Het 
gebruik van de sleepboten is inbegrepen in de desbetreffende post van (de)mobilisatie.  

De grootte van het werkplatform is zodanig dat er voldoende plaats aan boord is voor het al dan niet 
gelijktijdig opstellen van de benodigde apparatuur met alle noodzakelijke bijhorigheden. Tevens 
moet er daarnaast nog voldoende ruimte beschikbaar zijn voor de eigenlijke, eventueel gelijktijdig 
uitgevoerde, geotechnische proeven en/of metingen en/of monsterontnames. 

Het materieel dat geplaatst moet kunnen worden, wordt in de opdrachtdocumenten opgegeven. 

Wanneer de afdeling Geotechniek van de Vlaamse overheid de sonderingen uitvoert dan zorgt de 
opdrachtnemer voor een hogedrukinstallatie aan boord voor het inlansen van de steunbuizen. 

De horizontale afmetingen en vooral de diepgang van het werkplatform blijven beperkt zodat het - 
indien vereist - zo dicht mogelijk tegen de oever of een bestaande pijler kan opgesteld worden en op 
andere plaatsen (zoals bijvoorbeeld uit te voeren proeven in het midden van de waterweg) zo weinig 
mogelijk hinder voor de scheepvaart veroorzaakt. 

Het ter beschikking gestelde werkplatform is uitgerust met minstens vier hydraulisch of elektrisch 
bedienbare spudpalen met een lengte, afhankelijk van de vaste bodemdiepte.  

Het werkplatform is hydraulisch of mechanisch vergrendelbaar op de spudpalen en kan volledig uit 
het water worden geplaatst op een positie waarbij het werkplatform op een minimale afstand boven 
de waterstand bij hoogwater wordt gepositioneerd. Indien er geometrische beperkingen zijn (bijv 
indien het werkplatform onder een brug door moet), dan zorgt de opdrachtnemer ervoor dat de 
spudpalen demonteerbaar zijn en ter plaatse van een oeververdediging of kaaimuur terug kunnen 
ingebouwd worden. 



 

december 2021 standaardbestek 260 versie 2.0a 22-109 

De vergrendeling is afzonderlijk per spudpaal te regelen om de horizontaliteit van het dek te kunnen 
garanderen. De spudpalen laten toe om het werkplatform stabiel en onbeweeglijk op de ingestelde 
hoogte op te stellen gedurende de ganse duur van de proef ongeacht de weersomstandigheden die 
op de onderzoekssite kunnen voorkomen.  

Het werkplatform is uitgerust met alle noodzakelijke en wettelijke signalisatieborden en -lichten, 
zowel overdag als ‘s nachts en bij alle weersomstandigheden met beperkte zichtbaarheid, zowel in 
varende als in opgestelde toestand. 

Daarnaast voorziet de opdrachtnemer aan boord van het werkplatform nog volgende algemene 
voorzieningen: 

- een sanitair blok met een hygiënisch toilet; 

- een kleine overdekte vergaderruimte, voorzien van een tafel en enkele stoelen, waar 
besprekingen kunnen gehouden worden in zo optimaal mogelijke omstandigheden; 

- een functionerende e-mailverbinding; 

- een functionerend faxtoestel vrij te gebruiken door het personeel van de aanbestedende 
overheid; 

- een typegekeurd en functionerend marifoontoestel. 

De nodige verankeringspunten voor het verankeren van alle apparatuur, en de nodige opbergruimte 
voor het opbergen van alle bijhorigheden, zijn aan boord aanwezig. 

Dit geldt ook tijdens het verplaatsen en/of het optillen en/of het laten zakken van het werkplatform, 
zodat schade aan apparatuur en/of bijhorigheden vermeden wordt. 

Het werkplatform is voorzien van één of meerdere werkopeningen. Het aantal en de geometrie van 
de werkopeningen is afhankelijk van de uit te voeren proeven en wordt gespecificeerd in de 
opdrachtdocumenten. 

Voor de te gebruiken steunbuizen en m.b.t. de verschillende procedures voor het inbouwen ervan 
gelden de bepalingen van SB 260-22-2.2.1.2.B.3 

De opdrachtnemer voegt bij zijn plan van aanpak een beschrijving van de werktuigen die hij ter 
beschikking zal stellen waar uit afgeleid kan worden dat het tuig voldoet aan de bovenstaande 
vereisten  

3.1.1.2 Gebruik van het werkplatform  

De opdrachtnemer dient zich te vergewissen van de mogelijkheden om het werkplatform aan te 
voeren tot op de plaats van de werken en hij zal daartoe de nodige schikkingen treffen. Het 
werkplatform is van dien aard en grootte, dat het de vaste constructies, zoals bruggen, sluizen, enz., 
langsheen en over de te bevaren waterwegen niet kan beschadigen. 

De opdrachtnemer bepaalt zelf de meest aangewezen vaarroute. De te bevaren waterwegen kunnen 
door de opdrachtnemer bepaald worden aan de hand van de beschrijving van de verschillende sites, 
waar het geotechnisch onderzoek moet uitgevoerd worden. Deze bepalingen gelden eveneens voor 
eventueel op een rivierbodem geplaatste of over een rivier gespannen leidingen, kabels, enz. 

De opdrachtnemer is ertoe gehouden, voorafgaandelijk de nodige inlichtingen hieromtrent in te 
winnen bij de bevoegde instanties en/of (nuts)bedrijven, zodat beschadigingen in dit verband 
vermeden worden.  

De opdrachtnemer houdt zich aan de geldende scheepvaartreglementen en de van kracht zijnde 
scheepvaartberichten, en hij schikt zich naar de bevelen van de bevoegde autoriteiten. Hiertoe zal hij 
ten gepaste tijd de nodige inlichtingen bij de bevoegde instanties inwinnen. De opdrachtnemer 
brengt de havenkapitein op de hoogte wanneer het werkplatform door de haven zal varen en hij de 
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proeven of werken zal uitvoeren. De opdrachtnemer dient voorafgaandelijk toelating hiervoor te 
krijgen. 

Hij zal eveneens rekening houden met het feit dat de bevoegde instanties op bepaalde ogenblikken 
verbod kunnen opleggen bepaalde locaties op bepaalde sites in te nemen of er opgesteld te blijven. 
Daarom zal hij de nodige uitwijkmogelijkheden voor het werkplatform voorzien en de 
werkzaamheden dusdanig plannen dat de stilligtijden tot het absolute minimum beperkt worden. 
Alle noodzakelijke communicatie met de bevoegde autoriteiten dient inbegrepen te zijn in de 
inschrijvingsprijs. 

Indien de havenautoriteiten en/of andere bevoegde instanties een permanente bewaking aan boord 
eisen, zal de opdrachtnemer op eigen kosten instaan voor een wachtdienst buiten de arbeidsuren, 
alsook tijdens feestdagen, verlofdagen en dagen waarop om eender welke reden niet gewerkt wordt. 

De opdrachtnemer staat in voor het aan en van boord brengen van de benodigde apparatuur en alle 
noodzakelijke bijhorigheden, alsook alle materiaal en/of verbruiksgoederen en/of energiebronnen 
om de in de opdrachtdocumenten beschreven opdrachten tot een goed einde te brengen. Daartoe 
stelt hij het nodige personeel, materieel en materiaal, zoals hijskranen, lieren, loopbruggen, allerlei 
hulpmiddelen, enz. ter beschikking. 

De opdrachtnemer staat in voor het vast monteren en achteraf demonteren van de apparatuur op 
het werkplatform. De montage en demontage van deze uitrusting op het werkplatform dient te 
gebeuren in de omgeving van de uit te voeren werken, onmiddellijk voor de aanvang en onmiddellijk 
na de beëindiging van de proeven of metingen. 

De opdrachtnemer staat in voor de brandstofbevoorrading van de beproevings- en/of 
meetapparatuur, deze kost maakt deel uit van de aanneming. 

Tijdens het uitvoeren van de proeven en/of metingen stelt de opdrachtnemer ongeacht het aantal 
werkuren een technisch onderlegd personeelslid, eventueel de bediener van het werkplatform, ter 
beschikking als hulp bij de proeven of metingen. 

De opdrachtnemer staat in voor de aan- en afvoer van het personeel, materieel en materiaal en van 
de toezichthoudende ambtenaren, ongeacht het tijdstip waarop dit dient te gebeuren (eventueel 
ook ‘s nachts). Hij stelt bijgevolg hiervoor een geschikt verbindingsvaartuig ter beschikking vanaf en 
naar een nabijgelegen veilige aanlegplaats. Dit vaartuig moet voldoen aan de veiligheidsnormen in 
verband met het verplaatsen van personen, en is bij voorkeur een licht vaartuig met 
binnenboordmotor. Het gebruik van een opblaasbare rubberboot type ‘Zodiac’ is niet toegelaten. 

De overstap van personen tussen het verbindingsvaartuig en het werkplatform moet op een veilige 
manier kunnen geschieden. Dit impliceert een personenlift tussen het werkplatform en het vaartuig. 
Zowel vaste ladder als touwladder worden niet toegestaan. 

De opdrachtnemer dient in te staan voor het nodige personeel, materieel, materiaal en energie om 
het werkplatform naar de voorziene uitvoeringssites te verplaatsen en om het op de 
onderzoekspunten binnen deze site vast te zetten en/of te verankeren, zodat het voldoende stabiel 
en onbeweeglijk blijft tijdens de ganse duur der proefneming. Bij de verplaatsingen van het 
werkplatform tussen de verschillende sites houdt de opdrachtnemer rekening met de getijden, de 
stromingen, de golven, de weersgesteldheid en de scheepvaart, zodat desnoods ‘s nachts de nodige 
verplaatsingen moeten uitgevoerd worden. 
Tijdens de ganse duur van de opdracht houdt de opdrachtnemer een dagboek bij, waarin hij 
nauwgezet en chronologisch de volgende gegevens vermeldt: 

- alle geleverde prestaties; 

- het tijdstip van aanvang en van stopzetting van deze prestaties; 

- alle bijkomende relevante gegevens, voorvallen, vaststellingen, abnormaliteiten, enz. 
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Dagelijks wordt een kopie van deze gegevens persoonlijk of via fax bezorgd aan de aanbestedende 
overheid, zodat een bijsturing van de oorspronkelijke planning mogelijk blijft. 

Indien de werkzaamheden dienen gestopt te worden wegens onwerkbaarheid, o.a. slechte 
weersomstandigheden of breuk aan de apparatuur, wordt voor de periode van werkonderbreking 
geen vergoeding voorzien. In geval van breuk of herstelling van de beproevings- en/of 
meetapparatuur, kan de opdrachtnemer geen schadevergoeding vorderen. De opdrachtnemer is 
ertoe gehouden alle noodzakelijke maatregelen te nemen om de werkzaamheden, in onderling 
overleg, zo snel mogelijk te hervatten. De opdrachtnemer staat in voor alle mogelijke kosten o.a. in 
verband met verlies of breuk aan materieel, aan- en afvoerkosten van machines en materieel, 
scheepvaartrechten, kosten van de sleepboot, enz. 

Op vaste tijdstippen wordt er een coördinatievergadering belegd tussen de verschillende partijen. Bij 
het begin van de opdracht wordt een startvergadering georganiseerd. 

3.1.1.3 Plaatsbepaling en opstelling van het werkplatform, meting bodempeil na het 
positioneren van het werkplatform 

3.1.1.3.A PLAATSBEPALING VAN HET WERKPLATFORM EN DE ONDERZOEKSPUNTEN 

Bij het uitvoeren van grondonderzoek vanaf een werkplatform wordt de plaatsbepaling van de 
werkopening van het werkplatform nauwgezet bepaald en geregistreerd. 

De nauwkeurigheid op de inplanting van de onderzoekspunten kan op elk moment opgevraagd en 
nagemeten worden door de aanbestedende overheid.  

Tenzij de opdrachtdocumenten het anders aangeven gebeurt de positionering van het werkplatform 
zo dat de werkelijke uitvoeringsplaats hoogstens 2 m afwijkt van de vooropgestelde uitvoeringsplaats 
van de proef. 

De opdrachtdocumenten specificeren hoe de plaatsbepaling en de inmeting van de 
onderzoekspunten uitgevoerd moet worden. 

Vóór de opstart van de werken zal de opdrachtnemer, in overleg met de aanbestedende overheid, 
een controlemeting uitvoeren van de hoogtebepaling van het werkplatform, meer bepaald ter 
hoogte van de werkopening. Deze controlemeting zal gebeuren d.m.v. een elektronische theodoliet 
van op een vast controlepunt aan de wal. De controlemeting is een last van de aanneming. 

Indien niet kan vertrokken worden van een vast controlepunt aan de wal wordt er gemeten bij 
middel van een G.P.S. (Satelliet) die de voorgeschreven nauwkeurigheid behaalt. 

Voorafgaandelijk wordt het peil van het dek van het werkform (Pd) berekend uitgaande van de 
hoogte van het dek (Hd) boven het waterpeil. 

Na positioneren van het werkplatform mag het peil, eens de proeven zijn opgestart, niet meer 
worden aangepast. Indien dit toch gebeurt omwille van technische problemen met het opstempelen 
van het werkplatform, dient de operator die de proeven uitvoert hiervan onmiddellijk op de hoogte 
te worden gebracht. In dat geval is ‘hoogtebepaling werkplatform’ en ‘bepaling hoogtepeil 
onderzoekspunt’ te hernemen. 

Voor de registratie en rapportering van de plaatsbepaling en de opstellingsgegevens van het 
werkplatform gelden de bepalingen SB 260-22-3.1.2.  

3.1.1.3.B OPSTELLINGSGEGEVENS VAN HET WERKPLATFORM EN BEPALING VAN HET BODEMPEIL 

Bij het uitvoeren van proeven en/of metingen vanaf een werkplatform wordt de bodem (= bovenkant 
van het eventueel aanwezige slib) als aanvangsdiepte van de proeven aangenomen. Om deze reden 
moet het bodempeil steeds nauwkeurig bepaald worden.  
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Bij grondonderzoek en/of monsterontname vanaf het werkplatform gebeurt de meting van het 
bodempeil t.o.v. de bovenkant dek van het werkplatform als volgt. 

Vóór het inbouwen van de steunbuizen wordt het bodempeil gemeten vanaf het dek van het 
werkplatform. Hierbij wordt een meetlood gebruikt waarmee de diepte van de bodem wordt 
bepaald langs 2 overstaande zijden van het dek (Pb'). De meting dient waar mogelijk te gebeuren bij 
hoogwater of laagwater om het effect van stroming te vermijden. 

De eerste reeks steunbuizen worden ingebouwd in de werkopening tot ca. 1 meter boven het 
gemeten en geschatte bodempeil, bepaald vóór het inbouwen van de steunbuizen. Vervolgens wordt 
het effectieve bodempeil (Pb) bepaald. Deze meting gebeurt in de steunbuizen. Om de bodemdiepte 
op een correcte wijze vast te leggen wordt volgens één van onderstaande methoden gewerkt: 

- methode met de kunststofbuis: een onderaan gesloten, stijve, geperforeerde kunststofbuis wordt 
neergelaten tot op de bodem vervolgens wordt de ingebrachte lengte van de buis opgemeten; 

- methode met het peillood: een peillood met verzwaarde basis wordt neergelaten tot de bodem, 
vervolgens wordt de ingebrachte lengte van het peillint afgelezen. 

De gemeten bodemdiepte wordt omgerekend naar TAW peil. Indien de afwijking tussen de metingen 
vanaf het dek en in de steunbuizen/werkopening meer dan 0,5 m bedraagt worden ze hernomen. De 
meetresultaten worden eveneens genoteerd. Alle metingen en de resulterende peilen hebben een 
minimale nauwkeurigheid van 0,10 m. 

Voor de registratie en rapportering van de opstellingsgegevens van het werkplatform en de bepaling 
van het bodempeil gelden de bepalingen volgens SB 260-22-3.1.2. 

3.1.2 Rapportering  

Voor de registratie en rapportering van de plaatsbepaling en de opstellingsgegevens van het 
werkplatform wordt het formulier “Plaatsbepaling van het werkplatform” SB 260-22-3.4.1 
aangewend.  

Voor de registratie en rapportering van de opstellingsgegevens van het werkplatform en de bepaling 
van het bodempeil wordt het formulier “Opstellingsgegevens en bepaling bodempeil” 
SB 260-22-3.4.2 aangewend.  

3.2 Meetmethode voor hoeveelheden 

Het ter beschikking stellen van een werkplatform voor het uitvoeren van grondonderzoek in situ te 
water is ofwel een algemene post in globale prijs waarin alles inbegrepen is (mobilisatie en 
demobilisatie, ter beschikking stellen, transport tussen onderzoekslocaties, opstelkosten) ofwel 
opgesplitst per onderdeel. 

Indien opgesplitst per onderdeel, zijn volgende individuele posten voorzien: 

De mobilisatie van het werkplatform, alle bijhorende uitrusting, materieel, materiaal en de 
bemanning naar de onderzoekssite waar het project plaatsvindt. Deze post wordt uitgedrukt in GP. 

Het ter beschikking stellen van het werkplatform, de noodzakelijke bemanning, de bijhorende 
uitrusting, materiaal en materieel, kalibraties en controlemetingen van de beproevings- en/of 
meetapparatuur, de vereiste brandstof voor het werkplatform en de beproevings- en/of 
meetapparatuur tijdens de duur van het project, maken deel uit van de aanneming. Deze post wordt 
uitgedrukt in kdag. 

De transportkosten van het werkplatform, alle bijhorende uitrusting, materiaal en materiaal en van 
de bemanning tussen de verschillende onderzoekslocaties van de onderzoekssite waar het project 
plaatsvindt. Deze post wordt uitgedrukt in stuks.  
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De opstelkosten per onderzoekslocatie, inbegrepen alle nodige verplaatsingen van het werkplatform, 
het vastzetten van het werkplatform, de plaatsbepalingen en topgrafische inmetingen, alle kosten 
verbonden met de voorbereiding van de proeven, metingen en/of monsterontnames, met inbegrip 
van alle leveringen, handelingen, moeilijkheden en bewerkingen, de rapportage en alle kosten ter 
bepaling van het bodem- en waterpeil en bijhorende handelingen. Deze post wordt uitgedrukt in 
stuks. 

De demobilisatie van het werkplatform, alle bijhorende uitrusting, materiaal en materiaal en van de 
bemanning, na uitvoering van de laatste werken van de aanneming. Deze post wordt uitgedrukt in 
GP. 

In de eenheidsprijzen of globale prijzen van elk van deze posten (of onderdeel ervan) zijn alle 
prestaties eigen aan het te verwezenlijken werk inbegrepen, tenzij anders vermeld in de 
opdrachtdocumenten. 

3.3 Controles 

De tolerantie op de werkelijke positie t.o.v. de theoretische locaties dient gerespecteerd te worden 
en kan te allen tijde door de aanbestedende overheid gecontroleerd worden op de site. Elke proef 
uitgevoerd vanop het werkplatform, waarvan kan aangetoond worden dat de gevraagde locatie 
en/of opmeting bodempeil niet voldoet aan de eisen/toleranties, zal niet betaald worden, noch de 
opstelkosten of tijd die het ter beschikking gestel werd voor die proef. 
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3.4 Formulieren 

3.4.1 Plaatsbepaling van het werkplatform 

PLAATSBEPALING WERKOPENING WERKPLATFORM 

Opdracht Nr. :     ……………………           Onderzoekspt : …………………..…. 

Gemeente:  ………………….…   Site :  ………………………. 

Datum :   ………   Tijd : …….   Ingenieur : ………….   

Gegevens i.v.m. de vooropgestelde en theoretische positie van de uitvoeringsplaats XY-coördinaten 
in Lambert 72 : X : ……..…….…,…... m     Y : ……..…….…,…... m 

 

Gegevens i.v.m. de werkelijke uitvoeringsplaats of ingenomen positie XY-coördinaten in Lambert72  

en  Z coördinaat in TAW : 

1ste meting (voor de proef) X   : ……..…….…,…... m Y : ……..…….…,…... m Z : …….,…..    m 

2de meting (na de proef)     X   : ……..…….…,…... m Y : ……..…….…,…... m Z : …….,…..    m 

Nuttige gegevens i.v.m. de techniek of gevolgde 
procedure, gebruikt bij de inmeting 

Schets situering palen/werkopenigen 

  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

  

  

Digitale foto  

 
 

 

 

 

Naam en handtekening beëdigd landmeter: 
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3.4.2 Opstellingsgegevens en bepaling bodempeil van het werkplatform 

 

  

voor de proef

..............................

Site : .................................................

Lambertcoördinaten : X : ...............................

                                  Y : ...............................

PROEVEN TE WATER

OPSTELLINGSGEGEVENS OP HEFPLATFORM
Meting bodempeil na positioneren
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Naam uitvoerder

..............................

Gemeente :          ............................................

............................................

Datum :                ............................................

Ingenieur :           ............................................

Dossier Nr. : Onderzoekspt :
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Bijlage: 5/1

hoogte dek boven water (Hd) ...............m

bodempeil (Pb) ....................m T.A.W.
= aanvangspeil proef

.....................m (afstand dek tot bodem)

Naam uitvoerder
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peil dek (Pd) .......................m T.A.W.

waterpeil (Pw) ........................ m T.A.W.

datum ...................................
uur .......................................
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Site : .................................................

Lambertcoördinaten : X : ...............................

                                  Y : ...............................

Onderzoekspt :

hoogte boorbuizen boven platform ...............m

Dossier Nr. :

voor de proef
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4 PROEVEN IN LABO 
Het volledig onderzoek voor ‘proeven in labo’ kan de volgende proeven en alle werken die ermee 
samenhangen bevatten: 

- onderkenningsproeven ter bepaling van de fysische karakteristieken van de grond: 

- bepaling van het gehalte aan organische stoffen; 
- bepaling van het gehalte aan kalk; 
- het uitvoeren van de zeving ter bepaling van de korrelverdeling; 
- het uitvoeren van de bezinkingsproef ter bepaling van de fijne fractie in de korrelverdeling; 
- bepaling van de consistentiegrenzen volgens Atterberg; 
- bepaling van de grondsoortbenaming van natuurlijk grond; 
- bepaling van de Methyleen Blauw waarde; 
- bepaling van het glauconietgehalte; 

- bepaling van het watergehalte en droge stof gehalte van de grond; 

- bepaling van de volumemassa van de grond; 

- het uitvoeren van de samendrukkingsproef ter bepaling van de snelheid van consolidatie en van 
de grootte van samendrukking/zwelling van de grond; 

- het uitvoeren van de uni-axiale drukproef en triaxiaalproef ter bepaling van schuifweerstand en 
de spanningstoestand van en in de grond; 

- bepaling van de doorlatendheid van de grond; 

- het uitvoeren van de proctorproef ter bepaling van de verdichtingskarakteristieken van de grond; 

- bepaling van de korrelvolumemassa. 

De opdrachtdocumenten specificeren welke proeven en monsternames moeten uitgevoerd worden. 

Dit standaardbestek beschrijft de algemene methode voor uitvoeren van proeven op grond in het 
laboratoriumproeven. De opdrachtdocumenten bevatten de uitvoeringsvoorschriften.  

In de prijs van elke post zit de rapportering vervat, zoals beschreven in de voorschriften. 

Het type monster waarop de proeven dienen uitgevoerd te worden kan zijn: geroerd of ongeroerd. 
Deze keuze wordt mede bepaald door de aard van de proeven die erop dienen uitgevoerd te 
worden. De opdrachtdocumenten bepalen voor elke proef de eisen die aan het monster gesteld 
worden. 

De monsterontname dient uitgevoerd te worden in overeenstemming met de methodes beschreven 
in dit hoofdstuk, tenzij anders beschreven in de opdrachtdocumenten. 

4.1 Onderkenningsproeven 

4.1.1 Beschrijving 

Onderkenningsproeven worden uitgevoerd ter bepaling van de fysische karakteristieken van de 
grond: 

- bepaling van het gehalte aan organische stoffen; 

- bepaling van het gehalte aan kalkachtige stoffen; 

- het uitvoeren van de zeving ter bepaling van de korrelverdeling; 

- het uitvoeren van de hydrometerproef ter bepaling van de fijne fractie in de korrelverdeling; 
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- bepaling van de consistentiegrenzen volgens Atterberg; 

- bepaling van de grondsoortbenaming van natuurlijk grond, (de korrelverdeling, samen met de 
consistentiegrenzen van een grondmonster, bepalen de grondsoortbenaming); 

- bepaling van de Methyleen Blauw waarde; 

- bepaling van het glauconietgehalte. 

De opdrachtdocumenten vermelden het aantal en het soort onderkenningsproeven uit te voeren op 
de grondmonsters. 

De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om het aantal proeven te verminderen of te 
vermeerderen. 

4.1.1.1 Kenmerken van de uitvoering 

Onderkenningsproeven kunnen op elk type van geroerd of ongeroerd monsters worden uitgevoerd 
in zoverre de hoeveelheid beschikbaar monster dit toelaat.  

Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten, wordt deze proef uitgevoerd op monsters, 
ontnomen en behandeld zoals beschreven in SB 260-22-2.4, SB 260-22-2.5 en SB 260-22-2.6.  

Het monster kan ook met bijvoorbeeld de handschop nog ontnomen worden op het terrein. In dit 
geval, zullen de opdrachtdocumenten de te ontnemen aantallen en de hoeveelheid (in g) bepalen. 
De ontnomen monsters zitten in een stevige plastic pot met deksel gestockeerd om naar het 
desgewenst labo te transporteren. De potten voldoen aan volgende eisen: doorzichtig, plastieken, 
hermetisch gesloten bokalen/potten met een inhoud van circa 0.7 liter. Deze zijn zodanig 
vervaardigd dat men er eenvoudig met de hand in kan om grond uit te nemen voor de 
grondsoortbeschrijving, dwz. dat de opening bovenaan een minimale diameter van 10cm heeft. 

De potten zijn bijna volledig gevuld met het monster. 

Indien er een groot aantal soorten onderkenningsproeven op een monster worden uitgevoerd, 
bepalen de opdrachtdocumenten het minimum aantal aan te leveren potten per monster.  

Indien voor een monster grotere hoeveelheden worden ontnomen (in geval van grind of een groot 
aantal proeven), zit dit monster in een stevig plastic vat met deksel gestockeerd om naar het labo te 
transporteren. 

In geen geval worden plastic zakken gebruikt. 

4.1.1.1.A ETIKETTERING VAN DE GRONDMONSTERS 

Op iedere monsterpot en iedere monstervat dient een etiket gekleefd met opgave van volgende 
identificatiegegevens: 

- opdrachtnemer/aanbestedende overheid; 

- nummer van het dossier; 

- ontnameplaats (gemeente en site). Met de site wordt bedoeld de werf, de rivieroever, de straat 
enz.; 

- doel van het onderzoek; 

- nummer van de ontnameplaats; 

- volgnummer van het monster; 

- ontnamediepte van het monster; 

- datum ontname. 
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4.1.1.1.B TRANSPORT NAAR EN AFGIFTE VAN GRONDMONSTERS 

Na ontname van de monsters worden de daartoe bestemde velden van het formulier 
“Monsterbehandeling afgifte in het laboratorium” (zie SB 260-22-2.12.3) ingevuld door de 
opdrachtnemer. Het volledig ingevulde formulier, tevens voorzien van handtekening en datum, 
wordt voorafgaandelijk of ten laatste bij afgifte van de monsters, bezorgd aan het opdrachtnemende 
labo. Het formulier wordt bij ontvangst monsters onmiddellijk afgetekend ter bevestiging van 
correcte levering door een verantwoordelijke voor ontvangst van de grondmonsters. 

Transport van de monsters naar het laboratorium is inbegrepen in de post van ontname van 
geroerde monsters op het maaiveld. 

De bestemming van de monsters wordt opgegeven in de opdrachtdocumenten. 

In het specifiek geval van ontnemen van monsters voor milieuhygiënisch onderzoek, zal een erkend 
bodemsaneringsdeskundige de conserveringsvoorschriften bepalen. Hij zal een 
bemonsteringsvoorstel opmaken dat voldoet aan de geldende regelgeving zoals beschreven in de 
opdrachtdocumenten.  

De bodemsaneringsdeskundige zal bovendien gedurende het bewaren van de monsters en het 
transport waken over de toepassing van de vigerende regelgevingen omtrent behandelen, bewaren 
en transporteren van de monsters voor milieuhygiënisch onderzoek. Hij voorziet ter plaatse de 
monsters van een kenteken. Hij zorgt dat de nodige veiligheidsmaatregelen gekend zijn en gevolgd 
worden. 

4.1.1.1.C DE ONDERKENNINGSPROEVEN  

Indien de opdrachtdocumenten dit vragen, wordt voorafgaand aan de bepaling van de 
korrelverdeling eerst het gehalte aan organische stoffen en het gehalte aan kalkachtige stoffen 
bepaald.  

Bepaling van het gehalte aan organische stoffen volgens de bepalingen uit SB 260-22-4.1.1.2.A. 
Bepaling van het gehalte aan kalkachtige stoffen volgens de bepalingen uit SB 260-22-4.1.1.2.B. 

Indien het gehalte aan organische stoffen groter is dan 50 % worden de korrelverdeling (door zeving 
en hydrometerproef) en de consistentiegrenzen niet bepaald. De grondsoortbenaming wordt wel 
bepaald. 

Indien het gehalte aan kalkachtige stoffen groter is dan 75 %, worden de korrelverdeling en de 
consistentiegrenzen niet bepaald. De grondsoortbenaming wordt wel bepaald. 

Indien het gehalte aan organische stoffen samen met het gehalte aan kalkachtige stoffen groter is 
dan 75 %, worden de korrelverdeling (door zeving en hydrometerproef) en de consistentiegrenzen 
niet bepaald. De grondsoortbenaming wordt wel bepaald. 

Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten, worden bij een gehalte aan (organische stoffen + 
kalkachtige stoffen) van meer dan 10 %, voorafgaandelijk aan de zeving én hydrometerproef, de 
organische stoffen en de kalkachtige stoffen verwijderd uit het monster.  

De bepaling van de korrelverdeling gebeurt binnen de grenzen 63 mm tot 2 µm. 

Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten wordt: 

- voor grofkorrelige grond (minder dan 10 % deeltjes kleiner dan 63 µm) de korrelverdeling bepaald 
door zeving; 

- wanneer de grond 10 % of meer fijne deeltjes bevat (fijnkorrelige gronden) een gecombineerde 
analyse van zeving en hydrometerproef toegepast; 

- zeving en hydrometerproef op een apart deelmonster uitgevoerd. Het deelmonster voor de 
hydrometerproef is nooit ovengedroogd. 
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Indien de bepaling van de korrelverdeling d.m.v. zeving resulteert in een fractie fijne deeltjes  
(< 63 micron) gelijk of groter dan 10 %, dan wordt de korrelverdeling van de fracties kleiner dan  
63 micron bepaald d.m.v. de hydrometerproef met hydrometer. 

Bepaling van de korrelverdeling d.m.v. zeving overeenkomstig de bepalingen uit  
SB 260-22-4.1.1.2.C. Bepaling van de korrelverdeling d.m.v. hydrometerproef overeenkomstig de 
bepalingen uit SB 260-22-4.1.1.2.D. 

De korrelverdeling, samen met de consistentiegrenzen, van een grondmonster, bepalen de 
grondsoortbenaming. Daartoe worden dus ook de consistentiegrenzen van het grondmonster 
bepaald, tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten. 

Bepaling van de consistentiegrenzen overeenkomstig de bepalingen uit SB 260-22-4.1.1.2.E. 

De bepaling van de grondsoortbenaming voor natuurlijke gronden gebeurt overeenkomstig de 
bepalingen uit SB 260-22-4.1.1.2.F. 

Indien gevraagd in de opdrachtdocumenten wordt de bepaling van de Methyleen Blauw waarde op 
een grondmonster uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen uit SB 260-22-4.1.1.2.G.  

Indien gevraagd in de opdrachtdocumenten wordt de bepaling van het glauconietgehalte op een 
grondmonster uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen uit SB 260-22-4.1.1.2.H. 

4.1.1.2 Wijze van de uitvoering 

4.1.1.2.A BEPALING VAN HET GEHALTE AAN ORGANISCHE STOFFEN 

Deze paragraaf beschrijft de bepaling van het gehalte aan organische stoffen op een goed 
gehomogeniseerd, representatief grondmonster. 

Deze proef wordt uitgevoerd op de toegeleverde of aangeduide monsters zoals vermeld in de 
opdrachtdocumenten.  

Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten, wordt deze proef uitgevoerd op monsters, 
ontnomen en behandeld zoals hierboven beschreven in SB 260-22-4.1.1.  

Een aanzienlijk deel van de organische stoffen wordt verwijderd door oxidatie, na behandelen met 
waterstofperoxide.  

Tenzij de opdrachtdocumenten het anders bepalen, gebeurt de uitvoering van de proef volgens de 
methode met chemische reactie met waterstofperoxide overeenkomstig NBN B 11-256:2016. 

De reagentia, de te hanteren meetmiddelen en de meetapparatuur voor deze proef zijn beschreven 
in de voorgeschreven norm.  

Alle meetmiddelen en meetapparatuur dienen te voldoen aan de vereisten en bepalingen van de 
voorgeschreven norm. 

Kalibratie- en verificatie-eisen en -termijnen van weegschalen, droogstoof en andere meetmiddelen 
moeten beschreven staan in de uitvoeringsprocedure (m.b.t. de proef) van de opdrachtnemer en 
dienen gerespecteerd te worden. 

Het voorbereiden van het te beproeven monster, de uitvoering van de proef zelf, de wegingen en 
metingen worden uitgevoerd zoals in de hierboven vermelde norm. 

De opgegeven nauwkeurigheden tijdens de metingen dienen gerespecteerd te worden  

Het gehalte aan organische stoffen, uitgedrukt in % ten opzichte van de oorspronkelijke massa droge 
grond, wordt berekend zoals in de hierboven vermelde norm. 

4.1.1.2.B BEPALING VAN HET GEHALTE AAN KALKACHTIGE STOFFEN 
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Deze paragraaf beschrijft de bepaling van het gehalte aan kalkachtige stoffen op een, bij voorkeur 
zeer goed gehomogeniseerd, representatief grondmonster. Mogelijks kan verder gewerkt worden op 
het gedroogde monster waarop eerder het gehalte aan organische stoffen bepaald werd. 

Deze proef wordt uitgevoerd op de toegeleverde of aangeduide monsters zoals vermeld in de 
opdrachtdocumenten.  

Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten, wordt deze proef uitgevoerd op monsters, 
ontnomen en behandeld zoals hierboven beschreven in SB 260-22-4.1.1. 

Tenzij de opdrachtdocumenten het anders vermelden, gebeurt de uitvoering van de proef volgens de 
gewichtsverschilmethode overeenkomstig NBN 589-209:1969. 

Elementen zoals schelpen, kalkachtige stoffen en magnesia zijn oplosbaar door chloorwaterstofzuur.  

Het gedroogde te beproeven materiaal wordt met een oplossing van verdund chloorwaterstofzuur  
(= verdund zoutzuur) behandeld, teneinde kalkachtige stoffen op te lossen. Na afgieten van de 
vloeistof wordt het residu gedroogd. Het droge residu wordt gewogen. Met het verschil tussen deze 
twee wegingen wordt het gehalte aan kalkachtige stoffen berekend. 

De reagentia, de te hanteren meetmiddelen en de meetapparatuur voor deze proef zijn beschreven 
in de voorgeschreven norm.  

Alle meetmiddelen en meetapparatuur dienen te voldoen aan de vereisten en bepalingen van de 
voorgeschreven norm. 

Kalibratie- en verificatie-eisen en -termijnen van weegschalen, droogstoof en andere meetmiddelen 
moeten beschreven staan in de uitvoeringsprocedure (m.b.t. de proef) van de opdrachtnemer en 
dienen gerespecteerd te worden. 

Het voorbereiden van het te beproeven monster, de uitvoering van de proef zelf, de wegingen en 
metingen worden uitgevoerd zoals in de hierboven vermelde norm. 

De opgegeven nauwkeurigheden tijdens de metingen dienen gerespecteerd te worden.  

Het gehalte aan kalkachtige stoffen, uitgedrukt in % ten opzichte van de oorspronkelijke massa droge 
grond, wordt berekend zoals in de voorgeschreven norm. 

4.1.1.2.C BEPALING VAN KORRELVERDELING D.M.V. ZEVING 

Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten wordt voor grofkorrelige grond (minder dan 10 % 
deeltjes kleiner dan 63 µm) de korrelverdeling bepaald door zeving.  

Deze paragraaf beschrijft de bepaling van de korrelverdeling d.m.v. zeving op een zeer goed, 
gehomogeniseerd representatief grondmonster.  

Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten, worden bij een gehalte aan (organische stoffen + 
kalkachtige stoffen) van 10 % of meer, voorafgaandelijk aan de zeving én hydrometerproef, de 
organische stoffen en de kalkachtige stoffen verwijderd uit het monster.  

De bepaling van de korrelverdeling d.m.v. zeving dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de 
bepalingen van NBN EN ISO 17892-4. Tenzij de opdrachtdocumenten het anders vermelden. 

De te hanteren meetmiddelen, meetapparatuur en omgevingscondities voor deze proef zijn 
beschreven in de voorgeschreven norm.  

Alle kalibratiecertificaten en verificatiedocumenten zoals in de bepalingen van de voorgeschreven 
norm dienen voorgelegd te kunnen worden op eenvoudig verzoek van de aanbestedende overheid. 

Kalibratie- en verificatietermijnen zoals in de bepalingen van de voorgeschreven norm dienen 
gerespecteerd te worden.  
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Kalibratie- en verificatie-eisen en -termijnen van weegschalen, droogstoof en andere meetmiddelen 
moeten beschreven staan in de uitvoeringsprocedure (m.b.t. de proef) van de opdrachtnemer en 
dienen gerespecteerd te worden. 

Het voorbereiden van het te beproeven monster, de uitvoering van de proef zelf, de wegingen en 
metingen worden uitgevoerd zoals in de hierboven vermelde norm. 

De opgegeven nauwkeurigheden tijdens de metingen dienen gerespecteerd te worden.  

Volgende deelaspecten komen in de proefuitvoering aan bod: 

4.1.1.2.C.1 (Voor)Bereiden analysemonster 

Enkel de natte voorbereiding van het monster mag toegepast worden, tenzij anders beschreven in de 
opdrachtdocumenten. 

De proef wordt steeds uitgevoerd op een representatief deel van het te beproeven monster.  

De minimaal te beproeven hoeveelheden uit de norm moeten gerespecteerd worden. Afwijkingen 
hiervan worden duidelijk vermeld in de rapportering 

Bij heterogeniteit van het te onderzoeken monster dient extra aandacht besteed te worden aan de 
keuze van het te beproeven gedeelte/de te beproeven deelmonsters. Indien vooraf gekend, geven 
de opdrachtdocumenten hierover meer details op. 

Bij heterogeniteit vermeldt de rapportering duidelijk de beschrijving ‘op zicht’ van de delen van het 
heterogene monster. In het rapport is duidelijk vermeld welke delen beproefd werden. 

Als de grond 10 % of meer organische én kalkachtige stoffen bevat, moeten de organische en 
kalkachtige stoffen verwijderd worden vóór het uitvoeren van de zeving, tenzij dit anders vermeld is 
in de opdrachtdocumenten. Het verwijderen van de organische en kalkachtige stoffen gebeurt 
volgens de bepalingen uit SB 260-22-4.1.1.2.A en SB 260-22-4.1.1.2.B, evenwel zonder drogen van 
het monster-residu en het bepalen (weging) van de droge massa ervan.  

Op de rapportering zal expliciet vermeld worden of bij de voorbereiding van het monster de 
organische en kalkachtige stoffen verwijderd werden. 

4.1.1.2.C.2 Uitvoeren van de meting 

Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten dienen de bepalingen uit de voorgeschreven norm 
gevolgd te worden voor het uitvoeren van de natte en de droge zeving. 

De voorgeschreven maximale gewichten aan grondmonster op elke zeef dienen gerespecteerd te 
worden. 

4.1.1.2.C.3 Uit te voeren berekeningen - proefresultaten  

Uit de verschillende zeefresten (op de zeven) worden de gecumuleerde massa’s berekend van de 
gronddeeltjes die op de opeenvolgende zeven bleven liggen. De fracties doorval door (of restant op) 
de zeven worden berekend overeenkomstig de eisen uit de voorgeschreven norm. 

Het percentage aan elementen met diameter groter dan 2,000 mm, berekend ten opzichte van het 
totale proefmonster, wordt afzonderlijk vermeld. 

Tenzij anders bepaald in de opdrachtdocumenten worden ook steeds de massaprocenten voor de 
zeefresten op de zeven enkel voor korrels kleiner dan 2,000 mm en ten opzichte van de massa van de 
korrels kleiner dan 2,000 mm berekend. Dit, als uitzonderingsgeval op de norm. 

4.1.1.2.D BEPALING VAN KORRELVERDELING D.M.V. BEZINKING 
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Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten, wordt, wanneer de grond 10 % of meer fijne 
deeltjes bevat (fijnkorrelige gronden), een gecombineerde analyse van zeving en hydrometerproef 
toegepast. 

Zeving en hydrometerproef worden op een apart deelmonster uitgevoerd. Het deelmonster voor de 
hydrometerproef is nooit ovengedroogd. 

Het bepalen van de korrelgrootteverdeling van de fracties kleiner dan 63 micron gebeurt door 
sedimentatie (bezinking); de geselecteerde proefmethode is de hydrometerproef met hydrometer. 

Deze paragraaf beschrijft de bepaling van de korrelverdeling d.m.v. de hydrometerproef op een zeer 
goed gehomogeniseerd, representatief grondmonster.  

Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten, worden bij een gehalte aan (organische stoffen + 
kalkachtige stoffen) van meer dan 10 %, voorafgaandelijk aan de hydrometerproef, de organische 
stoffen en de kalkachtige stoffen verwijderd uit het monster.  

De bepaling van de korrelverdeling d.m.v. bezinking dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de 
bepalingen van NBN EN ISO 17892-4, tenzij de opdrachtdocumenten het anders vermelden. De 
paragrafen m.b.t. de pipettemethode zijn niet van toepassing. 

De te hanteren reagentia, meetmiddelen, meetapparatuur en omgevingscondities voor deze proef 
zijn beschreven in de voorgeschreven norm.  

Alle kalibratiecertificaten en verificatiedocumenten zoals in de bepalingen van de voorgeschreven 
norm dienen voorgelegd te kunnen worden op eenvoudig verzoek van de aanbestedende overheid. 
Dit geldt in het bijzonder voor de hydrometer.  

Kalibratie- en verificatietermijnen zoals in de bepalingen van de voorgeschreven norm dienen 
gerespecteerd te worden.  

Kalibratie- en verificatie-eisen en -termijnen van weegschalen, droogstoof en andere meetmiddelen 
moeten beschreven staan in de uitvoeringsprocedure (m.b.t. de proef) van de opdrachtnemer en 
dienen gerespecteerd te worden. 

Het voorbereiden van het te beproeven monster, de uitvoering van de proef zelf, de wegingen en 
metingen worden uitgevoerd zoals in de hierboven vermelde norm. 

De opgegeven nauwkeurigheden tijdens de metingen dienen gerespecteerd te worden.  

Volgende deelaspecten komen in de proefuitvoering aan bod: 

4.1.1.2.D.1 (Voor)Bereiden analysemonster 

De proef wordt steeds uitgevoerd op een representatief deel van het te beproeven monster.  

De minimaal/maximale te beproeven hoeveelheden uit de norm moeten gerespecteerd worden. 
Afwijkingen hiervan worden duidelijk vermeld in de rapportering 

Bij heterogeniteit van het te onderzoeken monster dient extra aandacht besteed te worden aan de 
keuze van het te beproeven gedeelte. Aangezien een gecombineerde uitvoering van zeving én 
hydrometer tot de korrelverdeling op het monster moet leiden, is het belangrijk dat ze beide op 
eenzelfde representatief gedeelte uitgevoerd worden!  

Bij heterogeniteit vermeldt de rapportering duidelijk de beschrijving ‘op zicht’ van de delen van het 
heterogene monster. In het rapport is duidelijk vermeld welke delen beproefd werden. 

Als de grond 10 % of meer organische én kalkachtige stoffen bevat, moeten de organische en 
kalkachtige stoffen verwijderd worden vóór het uitvoeren van de hydrometerproef, tenzij dit anders 
vermeld is in de opdrachtdocumenten. Het verwijderen van de organische stoffen en kalkachtige 
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stoffen gebeurt volgens de bepalingen uit SB 260-22-4.1.1.2.A en SB 260-22-4.1.1.2.B, evenwel 
zonder drogen van het monster-residu en het bepalen (weging) van de droge massa ervan.  

In de rapportering zal expliciet vermeld worden of bij de voorbereiding van het monster de 
organische en kalkachtige stoffen verwijderd werden. 

Voor de verdere voorbereiding van het monster is de hierboven vermelde norm van toepassing. 

In het bijzonder zal het massaprocent van het zeefrestant op de 63 micron zeef mee bepaald 
worden. Het resultaat zal vergeleken worden met het massaprocent van het zeefrestant op de 63 
micron zeef uit de zeving (cf. SB 260-22-4.1.1.2.C). De twee zeefrestanten op de 63 micron zeef 
mogen niet meer dan 5 massaprocent van elkaar afwijken. Indien dit wel het geval is dient de 
oorzaak achterhaald te worden door hetzij de zeving, hetzij de voorbereiding van het 
hydrometermonster, hetzij beide te hernemen! 

4.1.1.2.D.2 Uitvoeren van de meting 

Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten dienen de bepalingen uit de voorgeschreven norm 
gevolgd te worden voor het uitvoeren van de hydrometerproef met hydrometer. 

De ruwe meetdata met de hydrometer worden nauwkeurig geregistreerd en bijgehouden. 

Indien er gecorrigeerd wordt voor de temperatuur zal dit in de rapportering vermeld worden. 

4.1.1.2.D.3 Uit te voeren berekeningen - proefresultaten  

Uit de hydrometer aflezingen (oorspronkelijke en gecorrigeerde) worden de equivalente 
deeltjesdiameters berekend overeenkomstig de eisen uit de voorgeschreven norm. 

De fractieverdeling (procentueel aandeel deeltjes kleiner dan de berekende equivalente diameters) 
wordt berekend overeenkomstig de eisen uit de voorgeschreven norm.  

Tenzij anders bepaald in de opdrachtdocumenten wordt de fractieverdeling ook steeds herberekend 
ten opzichte van de massa van de korrels kleiner dan 2,000 mm.  

4.1.1.2.E BEPALEN VAN DE CONSISTENTIEGRENZEN 

De korrelverdeling, samen met de consistentiegrenzen, van een grondmonster, bepalen de 
grondsoortbenaming. Daartoe worden dus ook de consistentiegrenzen van het grondmonster 
bepaald. 

De bepaling van de consistentiegrenzen en de plasticiteitsindex wordt uitgevoerd overeenkomstig de 
bepalingen van NBN EN ISO 17892-12, tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen. 

Bepaling van de consistentiegrenzen houdt in: 

- bepaling van de vloeigrens; 

- bepaling van de uitrolgrens (in de meetmethode ‘plasticiteitsgrens’ genoemd); 

- bepaling (= berekening) van de plasticiteitsindex. 

De consistentiegrenzen worden niet bepaald indien het monster bestaat uit hetzij 50 % of meer 
organische stoffen, hetzij 75 % of meer kalkachtige stoffen, hetzij 75 % of meer organische en 
kalkachtige stoffen samen. 

NBN EN ISO 17892-12 beschrijft twee methodes voor de bepaling van de vloeigrens.  

De opdrachtdocumenten bepalen volgens welke methode de bepaling van de vloeigrens gebeurt. 

Het rapport vermeldt duidelijk de gebruikte uitvoeringsmethode voor de bepaling van de vloeigrens. 
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De te hanteren meetmiddelen en meetapparatuur voor elk van de proeven ter bepaling van de 
consistentiegrenzen zijn beschreven in NBN EN ISO 17892-12 en voldoen aan de daarin gestelde 
eisen. In het bijzonder voldoet het toestel van Casagrande aan de vereisten van NBN EN ISO 17892-
12. Niet enkele de afmetingen zijn hierbij van belang maar ook en vooral de absolute en dynamische 
hardheid van het valblok.  

Alle calibratiecertificaten, en verificatiedocumenten die aantonen dat voldaan wordt aan de 
normvereisten worden voorgelegd op eenvoudig verzoek van de aanbestedende overheid. Dit geldt 
in het bijzonder voor het toestel van Casagrande, het valconusapparaat, groefmes en diktemal. 
Calibratie- en verificatietermijnen zoals in de bepalingen van de bovengenoemde norm worden 
gerespecteerd.  

Calibratie- en verificatie-eisen en –termijnen van weegschalen, droogstoof en andere meetmiddelen 
(in het bijzonder voor het toestel van Casagrande, het valconusapparaat, groefmes en diktemal) 
staan beschreven in de uitvoeringsprocedure (m.b.t. de proef) van de opdrachtnemer en worden 
gerespecteerd.  

Het voorbereiden van het te beproeven monster, de uitvoering van de proef zelf, de wegingen en 
metingen worden uitgevoerd zoals in de hierboven vermelde norm.  

De opgegeven nauwkeurigheden tijdens de metingen worden gerespecteerd. 

Volgende deelaspecten worden beschreven in de bovengenoemde norm:  

apparatuur;  

- (voor)bereiden analysemonster;  

- uitvoeringsmethode;  

- bepaling van de vloeigrens;  

- bepaling van de uitrolgrens;  

- berekeningen;  

- rapportering. 

4.1.1.2.F BEPALING VAN DE GRONDSOORTBENAMING VOOR NATUURLIJKE GRONDEN  

Aan de hand van de resultaten van de bepaling van gehalte aan organische en kalkachtige stoffen en 
de resultaten van de bepaling van de korrelverdeling en de bepaling van consistentiegrenzen, dient 
de grondsoortbenaming bepaald te worden, volgens de classificatiemethode die hieronder wordt 
beschreven. 

1. De korrelgrootte klassen of fracties worden als volgt gedefinieerd: 

a) Hoofdfracties 

Fracties Criteria Benaming 
I d ≤ 2 µm klei  

II 2 µm < d ≤ 60 µm leem  

III 60 µm < d ≤ 200 µm fijnzand } zand IV 200 µm < d ≤ 2 mm grofzand 
V 2 mm < d ≤ 20 mm fijn grind 

} grind VI 20 mm < d grof grind 
  stenen 
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Tabel 22-4-1 

b) Secundaire fracties en andere parameters 

IIa = 2 µm < d ≤ 20 µm 

Gelijkvormigheidsgraad Cu = d6o/d10 

Krommingscoëfficiënt Cc = d2
30/(d10 . d60) 

G.O.  = gehalte aan organische stoffen 

K.G.  = gehalte aan kalkachtige stoffen 

Ip = plasticiteitsindex 

 

2. Classificatie van grofkorrelige grondsoorten 

Criterium: I + II ≤ 10 % 
 
2.1  als V + VI > 50 % 
 
2.1.2 als III + IV ≤ 15 % 

2.1.2.1 als 
VI
V  > 2: fijn grind 

2.1.2.2 als 2 ≥ 
VI
V  > 0,5: grind 

2.1.2.3 als 
VI
V  ≤ 0,5: grof grind, stenen 

2.1.2.4 als V en VI niet gedifferentieerd zijn: grind 
 

2.1.3 als III + IV > 15 % 

2.1.3.1 als 
VI
V  > 2: fijn grind en zand 

2.1.3.2 als 2 ≥ 
VI
V  > 0,5: grind en zand 

2.1.3.3 als 
VI
V  ≤ 0,5: grof grind, stenen en zand 

2.1.3.4 als V en VI niet gedifferentieerd zijn: grind en zand 
 

2.2  als V + VI ≤ 50 % 
 

2.2.2 indien V + VI ≤ 15 % 

2.2.2.1 als 
IV
III  > 2: fijnzand 

2.2.2.2 als 2 ≥ 
IV
III  > 0,5: zand 

2.2.2.3 als 
IV
III  ≤ 0,5: grofzand 

 
2.2.3 indien V + VI > 15 % 

2.2.3.1 als 
IV
III > 2: grindhoudend fijnzand 
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2.2.3.2 als 2 ≥ 
IV
III  > 0,5: grindhoudend. zand 

2.2.3.3 als 
IV
III  ≤ 0,5: grindhoudend grofzand 

 
2.3  Aan de benamingen, verkregen door bovenvermelde criteria toe te passen, kan een secundaire 

kwalificatie toegevoegd worden gebaseerd op de waarden Cu en Cc 
 

2.3.1 als V + VI > 50 % 
als Cu > 4 en 1 < Cc < 3: niet gelijkvormig 

als Cu ≤ 4 of Cc ≤ 1 of Cc ≥ 3: gelijkvormig 

 

2.3.2 als III + IV > 50 %  
als Cu > 6 en 1 < Cc < 3: niet gelijkvormig 

als Cu ≤ 6 of Cc ≤ 1 of Cc ≥ 3: gelijkvormig 

 

2.3.3 als III + IV ≤ 50 % en V + VI ≤ 50 %: geen secondaire kwalificatie 
 

3  Classificatie van fijnkorrelige grondsoorten 
Criterium: I + II > 10 % 
 
3.1  als V + VI ≤ 15 % 
 
3.1.1 als ip > 25 
3.1.1.1 als III + IV ≤ 15 %: klei 
3.1.1.2 als III + IV > 15 %: zandhoudend klei  

 
3.1.2 als 25 ≥ ip > 15  
3.1.2.1 als III + IV > 50 % of III + IV > II + 10 %: zandhoudend klei 
3.1.2.2 als II > 50 % of II > III + IV + 10 %: 
3.1.2.2.1 als III + IV ≤ 15 %: leem 
3.1.2.2.2 als III + IV > 15 %: zandhoudend leem 
3.1.2.3 als III + IV ≤ 50 % en II ≤ 50 % en | III + IV – II | ≤ 10 %: 
3.1.2.3.1 als III + IV ≤ 15 %: klei à leem 
3.1.2.3.2 als III + IV > 15%: zandhoudend klei à zandhoudend leem 

 
3.1.3 als 15 ≥ Ip > 5 
 
3.1.3.1 als III + IV > 50 % of III + IV > II + 10 %:  

 

3.1.3.1.1 als 
IV
III  > 2: 

3.1.3.1.1.1 als 
I

IIa  ≤ 1: kleihoudend fijnzand 

3.1.3.1.1.2 als 
I

IIa  > 1: leemhoudend fijnzand 
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3.1.3.1.2 als 2 ≥ 
IV
III  > 0,5:  

3.1.3.1.2.1 als 
I

IIa  ≤ 1: kleihoudend zand 

3.1.3.1.2.2 als 
I

IIa  > 1: leemhoudend zand 

 

3.1.3.1.3 als 
IV
III  ≤ 0,5: 

3.1.3.1.3.1 als 
I

IIa  ≤ 1: kleihoudend grofzand 

3.1.3.1.3.2 als 
I

IIa  > 1: leemhoudend grofzand 

 
3.1.3.2 als II > 50 % of II > III + IV + 10 %: 
3.1.3.2.1 als III + IV ≤ 15 %: leem 
3.1.3.2.2 als III + + IV > 15 %: zandhoudend leem 

 
3.1.3.3 als III + IV ≤ 50 % en II ≤ 50 % en | III + IV – II | ≤ 10 %: 

 

3.1.3.3.1 als 
IV
III  > 2: 

 

3.1.3.3.1.1 als 
I

IIa  ≤ 1:  

3.1.3.3.1.1.1 als III + IV ≤ 15 %: kleihoudend fijnzand à leem 
3.1.3.3.1.1.2 als III + IV > 15 %: kleihoudend fijnzand à zandhoudend leem 

 

3.1.3.3.1.2 als 
I

IIa  > 1:  

3.1.3.3.1.2.1 als III + IV ≤ 15 %: leemhoudend fijnzand à leem 
3.1.3.3.1.2.2 als III + IV > 15 %: leemhoudend fijnzand à zandhoudend leem 

 

3.1.3.3.2 als 2 ≥ 
IV
III  > 0,5:  

3.1.3.3.2.1 als 
I

IIa  ≤ 1:  

3.1.3.3.2.1.1 als III + IV ≤ 15 %: kleihoudend zand à leem 
3.1.3.3.2.1.2 als III + IV > 15 %: kleihoudend zand à zandhoudend leem 

 

3.1.3.3.2.2 als 
I

IIa  > 1:  

3.1.3.3.2.2.1 als III + IV ≤ 15 %: leemhoudend zand à leem 
3.1.3.3.2.2.2 als III + IV > 15 %: leemhoudend zand à zandhoudend leem 

 

3.1.3.3.3 als 
IV
III  ≤ 0,5: 

3.1.3.3.3.1 als 
I

IIa  ≤ 1:  

3.1.3.3.3.1.1 als III + IV ≤ 15 %: kleihoudend grofzand à leem 
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3.1.3.3.3.1.2 als III + IV > 15 %: kleihoudend grofzand à zandhoudend leem 
 

3.1.3.3.3.2 als 
I

IIa  > 1:  

3.1.3.3.3.2.1 als III + IV ≤ 15 %: leemhoudend grofzand à leem 
3.1.3.3.3.2.2 als III + IV > 15 %: leemhoudend grofzand à zandhoudend leem 
 
3.1.4 als Ip ≤ 5 
 
3.1.4.1 als III + IV > 50 % of III + IV > II + 10 %:  

3.1.4.1.1 als 
IV
III  > 2: 

3.1.4.1.1.1 als 
I

II a  ≤ 1: weinig kleihoudend fijnzand 

3.1.4.1.1.2 als 
I

IIa  > 1: weinig leemhoudend fijnzand 

 

3.1.4.1.2 als 2 ≥ 
IV
III  > 0,5:  

3.1.4.1.2.1 als 
I

IIa  ≤ 1: weinig kleihoudend zand 

3.1.4.1.2.2 als 
I

IIa  > 1: weinig leemhoudend zand 

 

3.1.4.1.3 als 
IV
III  ≤ 0,5: 

3.1.4.1.3.1 als 
I

IIa  ≤ 1: weinig kleihoudend grofzand 

3.1.4.1.3.2 als 
I

IIa  > 1: weinig leemhoudend grofzand 

 
3.1.4.2 als II > 50 % of II > III + IV + 10 %: 
3.1.4.2.1 als III + IV ≤ 15 %: weinig plastisch leem of silt 
3.1.4.2.2 als III + IV > 15 %: weinig plastisch zandhoudend leem of zandhoudend silt 
 
3.1.4.3 als III + IV ≤ 50 % en II ≤ 50 % en | III + IV – II | ≤ 10 %: 

3.1.4.3.1 als 
IV
III  > 2: 

3.1.4.3.1.1 als 
I

IIa  ≤ 1:  

3.1.4.3.1.1.1 als III + IV ≤ 15 %: weinig kleihoudend fijnzand à weinig plastisch leem of silt 
3.1.4.3.1.1.2 als III + IV > 15 %: weinig kleihoudend fijnzand à weinig plastisch zandhoudend 

leem of zandhoudend silt 
 

3.1.4.3.1.2 als 
I

IIa  > 1:  

3.1.4.3.1.2.1 als III + IV ≤ 15 %: weinig leemhoudend fijnzand à weinig plastisch leem of silt  
3.1.4.3.1.2.2 als III + IV > 15 %: weinig leemhoudend fijnzand à weinig plastisch zandhoudend 

leem of zandhoudend silt 
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3.1.4.3.2 als 2 ≥ 
IV
III  > 0,5:  

3.1.4.3.2.1 als 
I

IIa  ≤ 1:  

3.1.4.3.2.1.1 als III + IV ≤ 15 %: weinig kleihoudend zand à weinig plastisch leem of silt  
3.1.4.3.2.1.2 als III + IV > 15 %: weinig kleihoudend zand à weinig plastisch zandhoudend leem 

of zandhoudend silt 

3.1.4.3.2.2 als 
I

IIa  > 1:  

3.1.4.3.2.2.1 als III + IV ≤ 15 %: weinig leemhoudend zand à weinig plastisch leem of silt  
3.1.4.3.2.2.2 als III + IV > 15 %: weinig leemhoudend zand à weinig plastisch zandhoudend leem 

of zandhoudend silt  
 

3.1.4.3.3 als 
IV
III  ≤ 0,5: 

3.1.4.3.3.1 als 
I

IIa  ≤ 1:  

3.1.4.3.3.1.1 als III + IV ≤ 15 %: weinig kleihoudend grofzand à weinig plastisch leem of silt 
3.1.4.3.3.1.2 als III + IV > 15 %: weinig kleihoudend grofzand à weinig plastisch zandhoudend 

leem of zandhoudend silt 

3.1.4.3.3.2 als 
I

IIa  > 1:  

3.1.4.3.3.2.1 als III + IV ≤ 15 %: weinig leemhoudend grofzand à weinig plastisch leem of silt 
3.1.4.3.3.2.2 als III + IV > 15 %: weinig leemhoudend grofzand à weinig plastisch zandhoudend 

leem of zandhoudend silt 
 
3.2  als 15 % < V + VI ≤ 50 % 
De verdeling in fracties is herberekend zodanig dat I + II + III + IV = 100 %. 

Aan de grondsoortbenaming, verkregen door bovenvermelde criteria hernomen onder de 
subverdelingen van punt 3.1 toe te passen, wordt de kwalificatie grindhoudend toegevoegd. 

 

3.3  als V + VI > 50 %  
De verdeling in fracties wordt herberekend zodanig dat I + II + III + IV = 100 %. 

3.3.1 als 
VI
V  > 2: “fijn grind en …” verkregen benaming door de criteria hernomen onder de 

subverdelingen van punt 3.1 

3.3.2 als 2 ≥ 
VI
V  > 0,5: “grind en …” verkregen benaming door de criteria hernomen onder de 

subverdelingen van punt 3.1 

3.3.3 als 
VI
V  ≤ 0,5: “grof grind, stenen en …” verkregen benaming door de criteria hernomen onder 

de subverdelingen van punt 3.1 
3.3.4 als V en VI niet gedifferentieerd zijn: “grind en …” verkregen benaming door de criteria 

hernomen onder de subverdelingen van punt 3.1 
 

4  Gehalte aan kalkachtige stoffen- K.G.  
 
4.1  indien K.G. ≤ 5 %: geen vermelding 
4.2  als 5 % < K.G. ≤ 10 %: weinig kalkhoudend 
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4.3  als 10 % < K.G. ≤ 25 %: kalkhoudend 
4.4  indien 25 % < K.G. ≤ 75 % en Ip > 15 en G.O. ≤ 2 %: mergel 
4.5  als 25 % < K.G. ≤ 75 % en (Ip ≤ 15 of G.O. ≥ 2 %): sterk kalkhoudend of schelphoudend (volgens de 

geologische aard te preciseren) 
4.6  als K.G. > 75 %: kalksteen of krijt (volgens de granulometrie en/of de geologische aard te 

preciseren) 
 
5  Gehalte aan organische stoffen - G.O. 
 
5.1  als G.O. < 2 %: geen vermelding 
5.2  als 2 % ≤ G.O. < 5 %: weinig humushoudend 
5.3  als 5 % ≤ G.O. < 25 %: humushoudend 
5.4  als 25 % ≤ G.O. < 50 %: sterk humushoudend 
5.5  als G.O. > 50 %: veen 

4.1.1.2.G BEPALING VAN DE METHYLEENBLAUW WAARDE 

Deze paragraaf beschrijft de bepaling van de MB (Methyleen Blauw waarde) op een zeer goed 
gehomogeniseerd, representatief grondmonster. 

De bepaling van de MB-waarde van een grondmonster dient uitgevoerd te worden overeenkomstig 
de bepalingen van NBN EN 933-9, tenzij de opdrachtdocumenten het anders vermelden. 

In de bepaling van de MB-waarde zit de aanmaak van de MB-oplossing vervat. 

De te hanteren meetmiddelen, meetapparatuur en reagentia voor deze proef zijn beschreven in de 
opgelegde norm. 

Alle kalibratiecertificaten en verificatiedocumenten die aantonen dat voldaan wordt aan de 
normvereisten dienen voorgelegd te kunnen worden op eenvoudig verzoek van de aanbestedende 
overheid.  

Kalibratie- en verificatietermijnen zoals in de bepalingen van de norm dienen gerespecteerd te 
worden. 

Kalibratie- en verificatie-eisen en -termijnen van weegschalen, roerder en andere meetmiddelen 
moeten beschreven staan in de uitvoeringsprocedure (m.b.t. de proef) van de opdrachtnemer en 
dienen gerespecteerd te worden. In het bijzonder zal de bewaartermijn van de MB-oplossing 
verifieerbaar zijn en gerespecteerd worden. 

Volgende deelaspecten worden beschreven in de opgelegde norm: 

- (voor)bereiden analysemonster; 

- uitvoeren van de metingen; 

- uit te voeren berekening. 

De opgegeven nauwkeurigheden tijdens de metingen dienen gerespecteerd te worden.  

Gelet op het belang van de aangewende norm voor de wijze waarop het resultaat uitgedrukt wordt, 
vermeldt de rapportering duidelijk volgens welke norm de proef werd uitgevoerd.  

De proefresultaten worden in de juiste eenheid berekend! 

4.1.1.2.H BEPALING VAN HET GLAUCONIETGEHALTE 

Deze paragraaf beschrijft de bepaling van het glauconietgehalte op een zeer goed gehomogeniseerd, 
representatief grondmonster. 
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De bepaling van het glauconietgehalte werd nog niet in een norm vastgelegd. Volgende publicaties 
geven nuttige informatie: 

- ROSENBLUM,S. , BROWNFIELD, I.K, 2000. Magnetic susceptibilities of minerals. USGS, open file 
report 99-529, 37p; 

- Adriaens, R., Vandenberghe, N.,  Elsen J., 2014. Natural Clay-Sized Glauconite in the Neogene 
Deposits of the Campine Basin (Belgium). Clays and Clay Minerals 62 (1), 35-52. 

Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen, wordt het glauconietgehalte bepaald met: 

- magnetische scheiding (dmv precisie magnetische labo-separator) voor monsters met korrels > 
63µm; 

- XRD analyse voor monsters met korrels ≤ 63µm 

Meestal zit glauconiet in fracties 63-500µm maar daarop zijn uitzonderingen, dus dat is geen 
algemeen geldende regel.  

De opdrachtdocumenten bepalen het aantal uit te voeren proeven.  

De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om het aantal proeven te verminderen of te 
vermeerderen. 

In de bepaling van het glauconietgehalte zitten alle voorbehandelingen van het te onderzoeken 
monster vervat. 

4.1.1.2.H.1 Voorbehandelingen van het te onderzoeken monster 

Er wordt een voorafgaandelijke zeving uitgevoerd met weerhouden van de fracties zoals hieronder 
aangegeven. Het is op deze deelmonsters dat de glauconietgehaltebepaling uitgevoerd wordt.  

Bij de voorhandeling wordt er rekening gehouden met onderstaande punten om nadien het 
glauconietgehalte goed te kunnen bepalen. 

- geen organische stoffen en kalkachtige stoffen uit de monsters verwijderen; 

- zachtjes zeven en niet hard duwen op de korrels tijdens het zeven, om zo min mogelijk korrels te 
verbrijzelen; 

- de zeeffracties in drie fracties per monster bijhouden: 

- fractie ≤ 63µm; 
- fractie 63-500 µm (op de zeef van 63 µm en door de zeef van 500 µm); 
- fractie > 500 µm. 

In de voorbereide monsters mogen geen aggregaten meer voorkomen. 

Het staal is droog voor aanvang van de magnetische scheiding. 

4.1.1.2.H.2 Metingen voor bepaling van het glauconietgehalte 

- XRD-analyse. 
De uitvoeringsinstructies van de opdrachtnemer beschrijven de precisie waarmee dit gebeurt. De 
opdrachtnemer kan dit op eenvoudige vraag van de aanbestedende overheid voorleggen. 

- Magnetische scheiding dmv een precisie magnetische labo-separator.  

- het staal is droog bij aanvang van de magnetische scheiding; 
- er mogen geen aggregaten meer voorkomen; 
- er mogen geen partikels <38µm of nog beter < 63µm meer voorkomen omdat de 

elektrostatische krachten belangrijker worden dan de magnetische kracht die nodig is om 
partikels van elkaar te scheiden; 
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- de ideale parameters voor de magnetische scheiding van glauconiet worden proefonder-
vindelijk vastgelegd. Dit behoort tot de expertise van de opdrachtnemer. De belangrijkste 
parameters zijn het debiet, de stroomsterkte die het magneetveld regelt en de frontale en 
zijwaartse hoek, nodig voor een optimale separatie.  

- de scheiding wordt herhaald totdat een optimaal resultaat bekomen wordt. 
- voor de aanwezigheid van andere mineralen die gelijkaardige of zelfs identieke parameters 

hebben en die dus een contaminatie vormen (bvb sideriet, goethiet, chloriet, pyriet , ilmeniet) 
wordt gecorrigeerd. 

- de controle achteraf van het magnetische separaat en het niet-magnetische wordt 
doorgevoerd. Dit gebeurt typisch via stereomicroscopie. 

- contaminatie van andere mineralen kan wel significant zijn.  
Wanneer de opdrachtdocumenten een pyriet- of siderietconcentratie aangeven in bepaalde 
formaties, of wanneer er een vermoeden is wordt de zuiverheid van het separaat 
gecontroleerd via XRD. 

De uitvoeringsinstructies van de opdrachtnemer beschrijven bovenstaande punten.   

De resultaten van de analyse van het glauconietgehalte worden uitgedrukt in gewichtsprocent. 

De te hanteren meetmiddelen en meetapparatuur voor deze proef zijn beschreven in de 
uitvoeringsinstructies van de opdrachtnemer en kunnen op eenvoudige vraag van de aanbestedende 
overheid voorgelegd worden. 

Alle kalibratiecertificaten en verificatiedocumenten die aantonen dat voldaan wordt aan de nodige 
precisie worden voorgelegd op eenvoudig verzoek van de aanbestedende overheid.  

Gelet op het belang van de aangewende methode, vermeldt de rapportering duidelijk volgens welke 
methode de metingen / bepalingen werden uitgevoerd. 

4.1.1.3 Rapportering 

4.1.1.3.A ALGEMEEN 

Voor elk van de proeven, die deel uitmaken van de opdracht en die hierboven beschreven staan in de 
bepalingen van SB 260-22-4.1.1.2.A t.e.m. SB 260-22-4.1.1.2.G, dient de rapportering volledig in 
overeenstemming te zijn met de eisen uit de opgelegde norm. 

Opdat naast de definitieve rapportering ook opvolging en controle door de aanbestedende overheid 
mogelijk moet zijn, wordt hieronder meer specifiek beschreven aan welke eisen de rapportering 
moet voldoen in het kader van deze opdracht.  

De rapportering is integraal inbegrepen in de prijs. Volgende documenten, diagrammen en/of 
registraties vormen samen de rapportering:  

4.1.1.3.B LR - LABORAPPORTEN: 

Tijdens de uitvoering van de opdracht moeten voor elk van de proeven, die deel uitmaken van de 
opdracht en die hierboven beschreven staan in de bepalingen van SB 260-22-4.1.1.2.A t.e.m.  
SB 260-22-4.1.1.2.G, laborapporten (LR) opgemaakt worden door het laboratorium.  

In Tabel 22-4 staat opgegeven welke de minimaal vereiste informatie, specificaties en gegevens zijn 
die in deze laborapporten moeten staan. 

Deze laborapporten moeten op vraag van de aanbestedende overheid kunnen voorgelegd worden. 

4.1.1.3.C RD - RESULTATEN DIAGRAMMEN: 

De verwerking van de meetgegevens uit de proeven ter bepaling van de korrelverdeling d.m.v. zeving 
en/of hydrometerproef samen met de proef ter bepaling van gehalte aan organische en kalkachtige 
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stoffen en de proef voor de bepaling van consistentiegrenzen, resulteren voor elk van de 
beproefde(deel)monsters in een resultaten diagram (RD) (= korrelverdelingsdiagram).  

Aangezien dit diagram ook als afzonderlijke document moet kunnen worden beoordeeld, worden 
ook minimale eisen opgelegd aan de info die op deze diagrammen moet worden gegeven. 

Het resultaten diagram (RD) staat op één A4 en bevat minstens de resultaten die in Tabel 22-4 
opgegeven zijn. 

4.1.1.3.D PRV - HET PROEFVERSLAG: 

Na afwerking van de volledige opdracht wordt een proefverslag (PrV) opgemaakt. 

Het opmaken en overmaken van het proefverslag maakt integraal deel uit van deze post.  

De resultaten diagrammen (RD) maken steeds deel uit van het proefverslag. 

In Tabel 22-4-1 staat opgegeven welke de minimaal vereiste informatie, specificaties en gegevens zijn 
die in het proefverslag moeten staan. 

Indien zo gespecificeerd in de opdrachtdocumenten, dienen ook alle ‘laborapporten’ als bijlage in het 
proefverslag opgenomen te zijn. 

 PrV RD LR 

Algemene info opdracht    
Referentienummer opdracht X X X 
Plaats - Site X X X 
Naam laboratorium + volledige gegevens X X X 
Accreditatie-certificaat nummer én scope, indien van toepassing X   
Naam en handtekening laboratoriumverantwoordelijke X   
Naam uitvoerder proef X  X 
Naam en handtekening verantwoordelijke eindcontrole proef  X   
Naam aanbestedende overheid + volledige gegevens X  X 
Overzicht opdracht    
Overzicht van de monsters behorende tot de opdracht X   
Overzicht van de gevraagde proeven bij elk monster X   
Identificatie van elk monster    
Boringsnummer (indien van toepassing) X X X 
Monsternummer X X X 
Diepte (m) (indien van toepassing) X X X 
Datum ontvangst monster in labo X  X 
Grondsoortbenaming op zicht X  X 
Voor elke gevraagde onderkenningsproef: specifieke technische info 
proefopstelling 

   

Referentie m.b.t. de aangewende norm of uitvoeringsmethode X X X 
Afwijkingen van de norm bij uitvoering van de proef X  X 
Beschrijving gebruikte apparatuur en reagentia X   
Kalibratiedata en verificatiegegevens gebruikte meetapparatuur (i.h.b. van de 
hydrometer) en meetmiddelen 

  X 
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Speciale proefopstellingen X  X 
Voor elke gevraagde onderkenningsproef: meetgegevens    
Datum van opstart proef X  X 
Alle ongewone vaststellingen m.b.t. het monster en afwijkingen van de 
opgelegde norm tijdens de proef zoals daar bv. zijn: 
- heterogeniteit van het monster; 

- ev. opsplitsing van monsters; 

- onvoldoende massa monster om te voldoen aan de in de norm opgelegde te 
beproeven hoeveelheid; 

- … 

X  X 

Ruwe meetdata (voor de Methyleen Blauw proef/ het filtreerpapier met 
meetdruppel) 

  X 

Formules die in de berekeningen van de proefresultaten gebruikt worden (bv. 
fractieberekeningen)  

X   

Resultaten horende bij elk monster     

Identificatie gegevens van het monster die de eenduidige identificatie van het 
monster garanderen: 

X X X 

- het gehalte aan organische stoffen en kalkachtige stoffen; X X X 

- het korrelverdelingsdiagram - % - doorval (Y-as) t.o.v. de korreldiameter 
(mm) op log-schaal (X-as), met aanduiding van deel bepaald door zeving en 
deel bepaald door hydrometerproef. De Y-as snijdt de X-as bij de grootste 
diameter, weergegeven op het diagram; 

X X  

- het procentueel aandeel in elke korrelfractie (zoals in SB 260-22-4.1.1.2.F - 
hoofdfracties); 

X X  

- de plasticiteitsgrenzen (vloeigrens, uitrolgrens en plasticiteitsindex); X X  

- de grondsoortbenaming zoals in SB 260-22-4.1.1.2.F; X X  

- de Methyleen Blauw waarde; X  X 

- het glauconietgehalte. X  X 

Resultaten – Diagrammen horende de onderkenningsproeven    

Voor de bepaling van de vloeigrens: semi-logaritmisch diagram voor de 
bepaling van de vloeigrens, overeenstemmend met de eisen van de norm 

X  X 

Het resultatendiagram (RD) horende bij elk monster, waarop de gegevens 
staan zoals in deze tabel opgegeven zijn 

X  X 

Tabel 22-4-1 

De opdrachtdocumenten bepalen of de opdrachtnemer de meetresultaten en/of berekende 
waarden digitaal aanlevert aan de aanbestedende overheid en in welk formaat. Dit kan geenszins 
aanleiding geven tot een meerprijs. 
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4.1.2 Meetmethode voor hoeveelheden 

De voorbereiding van het monster, de uitvoering van de proef en de rapportering (opstellen en 
afleveren van het proefrapport, incl. resultaten diagrammen en laborapporten) zijn steeds 
inbegrepen. 

4.1.2.1 De ontname van geroerde monsters op het terrein (zonder in situ boring) 

Deze post wordt uitgedrukt in stuk.  

Deze post omvat de ontname van geroerde monsters (zonder boring) op het terrein volgens de 
bepalingen van SB 260-22-4.1.1.1, uitgezonderd de monsters ontnomen zoals beschreven in  
SB 260-22-2.4, 2.5 en 2.6. De ontname van monsters zoals beschreven in SB 260-22-2.4, 2.5 en 2.6 
zitten vervat in de respectievelijke posten. 

De levering van de plastic potten met deksel en het transport naar het laboratorium is inbegrepen in 
deze prijs. Het aanleveren van een ( = één) monster in meerdere potten, indien van toepassing, is 
inbegrepen in de prijs en kan geenszins leiden tot een meerprijs. 

4.1.2.2 Meerprijs voor ontname van geroerde monsters in het kader van milieuhygiënisch 
onderzoek  

Deze post wordt uitgedrukt in stuk.  

De levering van de plastic potten met deksel en het transport naar het laboratorium is inbegrepen in 
deze prijs. 

4.1.2.3 De bepaling van het gehalte aan organische stoffen  

Deze post wordt uitgedrukt in stuk  

4.1.2.4 De bepaling van het gehalte aan kalkachtige stoffen  

Deze post wordt uitgedrukt in stuk. 

4.1.2.5 Het uitvoeren van de zeving ter bepaling van de korrelverdeling  

Deze post wordt uitgedrukt in stuk. 

4.1.2.6 Het uitvoeren van de hydrometerproef ter bepaling van de fijne fractie in de 
korrelverdeling  

Deze post wordt uitgedrukt in stuk. 

4.1.2.7 De bepaling van de consistentiegrenzen volgens Atterberg of d.m.v. valconus 

Deze post wordt uitgedrukt in stuk.  

Voor bepaalde monsters met zandkarakter is het soms, door gebrek aan cohesie, niet mogelijk de 
consistentiegrenzen te bepalen volgens de voorschriften (aantal slagen of eis voor uitrol niet 
bereikbaar). Voor deze monsters, waar een poging werd gedaan en het monster werd voorbereid, 
maar de proef niet met resultaat kon uitgevoerd worden, wordt de proef maar voor de helft betaald. 

4.1.2.8 De bepaling van de grondsoortbenaming 

Deze post wordt uitgedrukt in stuk. 

4.1.2.9 De bepaling van de Methyleen Blauw waarde 

Deze post wordt uitgedrukt in stuk. 
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4.1.2.10 De bepaling van het glauconietgehalte 

De bepaling van het glauconietgehalte d.m.v. magnetische scheiding of d.m.v. XRD analyse wordt 
uitgedrukt in stuk. 

4.1.3 Controles 

Nauwkeurigheden van apparatuur en metingen en zuiverheid van reagentia voldoen aan de 
voorschriften uit de norm, opgelegd in de opdrachtdocumenten. 

Elke proef/meting waarvan tijdens toezicht of door nazicht kan aangetoond worden, dat het 
resultaat niet correct is door niet of foutief toepassen van de voorschriften, leidt tot het niet betalen 
van die proef.  
Elke proefmeting die dient (en kan) hernomen te worden, door niet of foutief toepassen van de 
voorschriften leidt tot het niet betalen van die proef.  

4.2 Watergehalte en droge stof gehalte bepalen van een grondmonster 

4.2.1 Beschrijving 

Het doel van de proef is het bepalen van het water- (of vocht-) gehalte van een grondmonster. Ook 
het droge stof gehalte kan bepaald worden uit deze metingen. 

De opdrachtdocumenten vermelden het aantal uit te voeren watergehaltebepalingen en droge stof 
gehalte bepalingen. 

De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om het aantal proeven te verminderen of te 
vermeerderen. 

4.2.1.1 Kenmerken van de uitvoering 

Deze proef wordt uitgevoerd op de toegeleverde of aangeduide monsters zoals vermeld in de 
opdrachtdocumenten.  

De proef ter bepaling van het watergehalte kan op elk type van geroerd of ongeroerd monsters 
worden uitgevoerd in zoverre de hoeveelheid beschikbaar monster dit toelaat.  

Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten, wordt deze proef uitgevoerd op monsters, 
ontnomen en behandeld zoals beschreven in SB 260-22-2.4, SB 260-22-2.5 en SB 260-22-2.6.  

Het monster kan ook met bijvoorbeeld de handschop nog ontnomen moeten worden op het terrein. 
In dit geval, zullen de opdrachtdocumenten de te ontnemen aantallen en de hoeveelheid (in g) 
beschrijven. 

De ontnomen monsters zitten in een stevige plastic pot met deksel gestockeerd om naar het 
desgewenst labo te transporteren. De potten voldoen aan volgende eisen: doorzichtig, plastieken, 
hermetisch gesloten bokalen/potten met een inhoud van circa 0.7 liter. Deze zijn zodanig 
vervaardigd dat men er eenvoudig met de hand in kan om grond uit te nemen voor de 
grondsoortbeschrijving, dwz. dat de opening bovenaan een minimale diameter van 10cm heeft. 

Indien voor een monster grotere hoeveelheden ontnomen worden (in geval van grind of een groot 
aantal proeven), zit dit monster in een stevig plastic vat met deksel gestockeerd om naar het labo te 
transporteren. 

In geen geval worden plastic zakken gebruikt. 

4.2.1.1.A ETIKETTERING VAN DE GRONDMONSTERS 

Op iedere monsterpot en iedere monstervat dient een etiket gekleefd met opgave van volgende 
identificatiegegevens: 
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- opdrachtnemer/aanbestedende overheid; 

- nummer van het dossier; 

- ontnameplaats (gemeente en site). Met de site wordt bedoeld de werf, de rivieroever, de straat 
enz.; 

- doel van het onderzoek; 

- nummer van de ontnameplaats; 

- volgnummer van het monster; 

- ontnamediepte van het monster; 

- datum ontname. 

4.2.1.1.B TRANSPORT NAAR EN AFGIFTE VAN GRONDMONSTERS 

Na ontname van de monsters worden de daartoe bestemde velden van het formulier 
“Monsterbehandeling afgifte in het laboratorium”(zie SB 260-22-2.12.3) ingevuld door de 
opdrachtnemer. Het volledig ingevulde formulier, tevens voorzien van handtekening en datum, 
wordt voorafgaandelijk of ten laatste bij afgifte van de monsters, bezorgd aan het opdrachtnemende 
labo. Het formulier wordt bij ontvangst monsters onmiddellijk afgetekend ter bevestiging van 
correcte levering door een verantwoordelijke voor ontvangst van de grondmonsters. 

Transport van de monsters naar het laboratorium is inbegrepen in de post van ontname van 
geroerde monsters op het maaiveld. 

De bestemming van de monsters wordt opgegeven in de opdrachtdocumenten. 

In het specifiek geval van ontnemen van monsters voor milieuhygiënisch onderzoek, zal een erkend 
bodemsaneringsdeskundige de conserveringsvoorschriften bepalen. Hij zal een 
bemonsteringsvoorstel opmaken dat voldoet aan de geldende regelgeving zoals beschreven in de 
opdrachtdocumenten.  

De bodemsaneringsdeskundige zal bovendien gedurende het bewaren van de monsters en het 
transport waken over de toepassing van de vigerende regelgevingen omtrent behandelen, bewaren 
en transporteren van de monsters voor milieuhygiënisch onderzoek. Hij voorziet ter plaatse de 
monsters van een kenteken. Hij zorgt dat de nodige veiligheidsmaatregelen gekend zijn en gevolgd 
worden. 

4.2.1.1.C DE UITVOERING VAN DE PROEF TER BEPALING VAN HET WATERGEHALTE. 

Het watergehalte wordt bepaald door de bepaling van het gewicht aan water dat het monster 
afgeeft bij drogen van het monster tot constant gewicht. 

Tenzij de opdrachtdocumenten het anders vermelden wordt de proef uitgevoerd volgens  
NBN EN ISO 17892-1. 

De te hanteren meetmiddelen, meetapparatuur en omgevingscondities voor deze proef zijn 
beschreven in de voorgeschreven norm.  

Alle kalibratiecertificaten en verificatiedocumenten dienen voorgelegd te kunnen worden op 
eenvoudig verzoek van de aanbestedende overheid. 

Kalibratie- en verificatietermijnen zoals in de bepalingen van de voorgeschreven norm dienen 
gerespecteerd te worden. 
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4.2.1.2 Wijze van uitvoering 

M.b.t. de uitvoering van de proef dienen de bepalingen uit de voorgeschreven norm gevolgd te 
worden. Volgende deelaspecten komen in de proefuitvoering aan bod: 

4.2.1.2.A VOORBEREIDEN VAN HET MONSTER 

De proef wordt steeds uitgevoerd op een representatief deel van het te beproeven monster. Bij 
heterogeniteit van het te onderzoeken monster dient extra aandacht besteed te worden aan de 
keuze van het te beproeven gedeelte/de te beproeven deelmonsters. Indien vooraf gekend, geven 
de opdrachtdocumenten hierover meer details op. 

Bij heterogeniteit vermeldt het rapport duidelijk de beschrijving ‘op zicht’ van de delen van het 
heterogene monster. In het rapport is duidelijk vermeld welke delen beproefd werden. 

4.2.1.2.B UITVOEREN VAN DE METING 

Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten dienen de bepalingen uit de voorgeschreven norm 
gevolgd te worden. 

4.2.1.2.C UIT TE VOEREN BEREKENINGEN - PROEFRESULTATEN  

Volgende grootheden worden berekend:  

- watergehalte w (%): 
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4.2.1.3 Rapportering 

De rapportering gebeurt volledig overeenkomstig de eisen uit de voorgeschreven norm. 

De rapportering is integraal inbegrepen in de prijs.  
De rapportering vermeldt alle gekende gegevens van het beproefde monsters die de eenduidige 
identificatie van het monster garandeert en de traceerbaarheid van herkomst mogelijk maakt. 

De rapportering vermeldt alle ongewone vaststellingen m.b.t. het monster en afwijkingen van de 
opgelegde norm tijdens de proef zoals daar bv. zijn: 

- heterogeniteit van het monster; 

- onvoldoende massa monster om te voldoen aan de in de norm opgelegde te beproeven 
hoeveelheid.  

Algemeen dienen in de rapportering duidelijk de meetwaarden terug te vinden zijn, evenals de 
gebruikte formules en de daarmee berekende grootheden. 

De opdrachtdocumenten bepalen of de opdrachtnemer de meetresultaten en/of berekende 
waarden digitaal aanlevert aan de aanbestedende overheid en in welk formaat. Dit kan geenszins 
aanleiding geven tot een meerprijs. 
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4.2.2 Meetmethode voor hoeveelheden 

4.2.2.1 De ontname van geroerde monsters op het terrein (zonder in situ boring) 

Deze post wordt uitgedrukt in stuk.  

Deze post omvat de ontname van geroerde monsters (zonder boring) op het terrein volgens de 
bepalingen van SB 260-22-4.2.1.1, uitgezonderd de monsters ontnomen zoals beschreven in  
SB 260-22-2.4, 2.5 en 2.6. De ontname van monsters zoals beschreven in SB 260-22-2.4, 2.5 en 2.6 
zitten vervat in de respectievelijke posten. 

De levering van de plastic potten met deksel en het transport naar het laboratorium is inbegrepen in 
deze prijs. 

4.2.2.2 Meerprijs voor ontname van geroerde monsters in het kader van milieuhygiënisch 
onderzoek  

Deze post wordt uitgedrukt in stuk.  

De levering van de plastic potten met deksel en het transport naar het laboratorium zijn inbegrepen 
in deze prijs. 

4.2.2.3 Bepaling van het watergehalte en het droge stof gehalte van een grondmonster  

Deze post wordt uitgedrukt in stuk.  

De voorbereiding van het monster, de volledige uitvoering zoals beschreven hierboven, evenals de 
volledige rapportering zijn inbegrepen in deze post. 

4.2.3 Controle 

De aanbestedende overheid kan op elk ogenblik een audit uitvoeren.  

Indien een inbreuk op het toepassen van de bestekseisen wordt vastgesteld geeft dit aanleiding tot 
het niet betalen van de proef/proeven. 

4.3 Volumemassa bepalen van een grondmonster  

4.3.1 Beschrijving 

Het doel van de proef is het bepalen van de volumemassa van een (ongeroerd) grondmonster. 

De opdrachtdocumenten vermelden het aantal uit te voeren volume massa bepalingen. 

De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om het aantal proeven te verminderen of te 
vermeerderen. 

4.3.1.1 Kenmerken van de uitvoering 

Deze proef wordt uitgevoerd op de toegeleverde of aangeduide monsters zoals vermeld in de 
opdrachtdocumenten.  

Tenzij de opdrachtdocumenten het anders vermelden wordt de volume massa bepaald door de 
bepaling van de massa van het monster in een recipiënt (steekring) met gekend volume volgens  
NBN EN ISO 17892-2, i.h.b. de ‘linear measurement method’ paragrafen 4.1, 5.1 en 6.1 of in 
uitzonderlijke gevallen overeenkomstig de ‘fluid displacement method’ 4.3, 5.3 en 6.3, wanneer er 
slechts monsterbrokken ter beschikking zijn. 

De meetopstelling bevat alle onderdelen zoals beschreven in de voorgeschreven norm.  

Details van de opstelling zijn overeenkomstig de voorgeschreven norm. 
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Alle materialen en meetapparatuur dienen te voldoen aan de vereisten en bepalingen van de 
voorgeschreven norm. 

Alle kalibratiecertificaten en verificatiedocumenten zoals in de bepalingen van de voorgeschreven 
norm dienen voorgelegd te kunnen worden op eenvoudig verzoek van de aanbestedende overheid. 

Kalibratie- en verificatietermijnen zoals in de bepalingen van de voorgeschreven norm dienen 
gerespecteerd te worden. 

4.3.1.2 Wijze van uitvoering 

M.b.t. de uitvoering van de proef dienen de bepalingen uit de voorgeschreven norm gevolgd te 
worden. Volgende deelaspecten komen in de proefuitvoering aan bod: 

4.3.1.2.A VOORBEREIDEN VAN HET MONSTER 

Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten, wordt deze proef uitgevoerd op ongeroerde 
monsters Categorie A, ontnomen zoals beschreven in SB 260-22-2.4 en 3.4. 

Het verwijderen van het te beproeven monsters uit zijn recipiënt op een wijze dat het monster zo 
min mogelijk verstoord wordt, maakt deel uit van de uitvoering van deze proef. 

De proef wordt steeds uitgevoerd op een representatief deel van het te beproeven monster. Bij 
heterogeniteit van het te onderzoeken monster dient extra aandacht besteed te worden aan de 
keuze van het te beproeven gedeelte/de te beproeven deelmonsters. Indien vooraf gekend, geven 
de opdrachtdocumenten hierover meer details op. 

Bij heterogeniteit vermeldt het rapport duidelijk de beschrijving ‘op zicht’ van de delen van het 
heterogene monster. In het rapport is duidelijk vermeld welke delen beproefd werden. 

4.3.1.2.B UITVOEREN VAN DE METING 

Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten dienen de bepalingen uit de voorgeschreven norm 
gevolgd te worden. 

4.3.1.2.C UIT TE VOEREN BEREKENINGEN - PROEFRESULTATEN  

Volgende grootheden dienen voor elke uitgevoerde proeven berekend te worden, overeenkomstig 
de eisen uit de norm: 

- volumemassa nat (t/m³): 
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Indien het watergehalte w (%) gekend is (uit SB 2620-22-4.2) dient ook de volumemassa droog 
berekend te worden; 

- volumemassa droog (t/m³): 

. 

4.3.1.3 Rapportering 

De rapportering gebeurt volledig overeenkomstig de eisen uit de voorgeschreven norm. 

De rapportering is integraal inbegrepen in de prijs.  
De rapportering vermeldt: 
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- alle gekende gegevens van het beproefde monster die de eenduidige identificatie van het 
monster garandeert en de traceerbaarheid van herkomst mogelijk maakt; 

- de gebruikte methode. 

De rapportering vermeldt alle ongewone vaststellingen m.b.t. het monster en afwijkingen van de 
opgelegde norm tijdens de proef zoals daar bv. zijn: 

- heterogeniteit van het monster; 

- het verstoord zijn van een monster; 

- vaststelling van holtes of insluitsels. 

Algemeen dienen in de rapportering duidelijk de meetwaarden terug te vinden zijn, evenals de 
gebruikte formules en de daarmee berekende grootheden. 

De opdrachtdocumenten bepalen of de opdrachtnemer de meetresultaten en/of berekende 
waarden digitaal aanlevert aan de aanbestedende overheid en in welk formaat. Dit kan geenszins 
aanleiding geven tot een meerprijs. 

4.3.2 Meetmethode voor hoeveelheden 

Bepaling van de volumemassa d.m.v. de‘linear measurement method’ wordt uitgedrukt in stuk. 

Bepaling van de volumemassa d.m.v. de fluid displacement method’ wordt uitgedrukt in stuk. 

De voorbereiding van het monster, de volledige uitvoering zoals beschreven hierboven, evenals de 
volledige rapportering zijn inbegrepen in deze post. 

4.3.3 Controle 

De aanbestedende overheid kan op elk ogenblik een audit uitvoeren.  

Indien een inbreuk op het toepassen van de bestekseisen wordt vastgesteld geeft dit aanleiding tot 
het niet betalen van de proef. 

4.4 Samendrukkingsproef 

4.4.1 Beschrijving 

Het doel van de samendrukkingsproef of oedometerproef is het bepalen van de 
zettingseigenschappen, de consolidatiekarakteristieken en mogelijk ook de zweleigenschappen van 
de grond bij samendrukking ervan.  

Voor samenhangende gronden met een leem- of kleikarakter wordt ook gesproken van de 
‘consolidatieproef’ nl.: de consolidatiekarakteristieken, die de grootte en snelheid van de vervorming 
bepalen, worden afgeleid/bepaald. 

Voor (tertiaire) kleien kan ook de druk waarbij het monster niet meer zwelt worden bepaald. 

De opdrachtdocumenten bepalen het aantal uit te voeren samendrukkingsproeven en eventueel het 
aantal proeven waarbij de consolidatiekarakteristieken worden afgeleid en/of de druk waarbij het 
monster niet meer zwelt.. 

De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om het aantal proeven te verminderen of te 
vermeerderen. 

4.4.1.1 Kenmerken van de uitvoering 

Deze proef wordt uitgevoerd op de toegeleverde of aangeduide monsters zoals vermeld in de 
opdrachtdocumenten.  
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Tenzij de opdrachtdocumenten het anders vermelden wordt de samendrukkingsproef uitgevoerd 
volgens NBN EN ISO 17892-5. 

De meetopstelling bevat alle onderdelen zoals beschreven in de voorgeschreven norm. 

 
Figuur 22-4-1: Principe testopstelling 

Details van de opstelling zijn overeenkomstig de voorgeschreven norm. 

Alle materialen en meetapparatuur dienen te voldoen aan de vereisten en bepalingen van de 
voorgeschreven norm. 

Alle kalibratiecertificaten en verificatiedocumenten zoals in de bepalingen van de voorgeschreven 
norm dienen voorgelegd te kunnen worden op eenvoudig verzoek van de aanbestedende overheid. 

Kalibratie- en verificatietermijnen zoals in de bepalingen van de voorgeschreven norm dienen 
gerespecteerd te worden.  

Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten, wordt deze proef uitgevoerd op ongeroerde 
monsters Categorie A, ontnomen zoals beschreven in SB 260-22-2.4. 

Het ongeroerd grondmonster wordt zijdelings opgesloten in een onvervormbare ring en verticaal 
belast. 

De belasting wordt op het monster aangebracht in minimum 7 trappen. Tenzij de 
opdrachtdocumenten anders bepalen wordt de belasting aangebracht in vijf trappen, met standaard 
telkens een verdubbeling van de vorige trap.  

Via hefboomswerking wordt de kracht op het monster overgebracht.  

Per trap wordt de belasting gedurende een gestandaardiseerde tijdsspanne aangehouden of tot het 
einde van de primaire consolidatie waargenomen wordt. 

Voor ontgravingen zijn ook de ontlastingskarakteristieken belangrijk. De opdrachtdocumenten 
bepalen de ontlastingstak. 

De opdrachtdocumenten vermelden: 

- of het monster zwelgevoelig is; 

- of het een normaal geconsolideerd of overgeconsolideerd monster betreft; 

- een eerste inschatting van de vermoedelijke preconsolidatiespanning bij een overgeconsolideerd 
monster. 

last en overbrengingsjuk 
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De opdrachtdocumenten bepalen eventueel bijkomende uitvoeringsspecificaties, zoals een 
specifieke reeks consolidatiedrukken voor belasten en ontlasten, het criterium voor bijbelasten of 
ontlasten en het al dan niet bepalen van de druk waarbij het monster niet meer zwelt. Indien niet, 
dan wordt dit bij aanvang van de proeven, in overleg met de aanbestedende overheid, vastgelegd. 

4.4.1.2 Wijze van uitvoering 

Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten dienen de bepalingen uit de voorgeschreven norm 
m.b.t. de uitvoering van de proef gevolgd te worden. Volgende deelaspecten komen in de 
proefuitvoering aan bod: 

4.4.1.2.A VOORBEREIDEN VAN HET MONSTER 

De bepalingen uit de voorgeschreven norm zijn volledig van toepassing. 

Het verwijderen van het te beproeven monster uit zijn recipiënt op een wijze dat het monster zo min 
mogelijk verstoord wordt, maakt deel uit van de uitvoering van deze proef. 

Na het uitdrukken van het ongeroerde monster of het selecteren van een sectie uit de PVC-liner, 
wordt een cilindrisch proefmonster ontnomen met een hoogte van ongeveer 20 mm en een 
diameter van ongeveer 65 mm (afmetingen dienen te voldoen aan de voorgeschreven norm). 

Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen, wordt het cilindrisch proefmonster verticaal 
gestoken/genomen. 

De proef wordt steeds uitgevoerd op een representatief deel van het te beproeven monster. Bij 
heterogeniteit van het te onderzoeken monster dient extra aandacht besteed te worden aan de 
keuze van het te beproeven gedeelte/de te beproeven deelmonsters.  

Bij heterogeniteit vermeldt het rapport duidelijk de beschrijving ‘op zicht’ van de delen van het 
heterogene monster. In het rapport is duidelijk vermeld welke delen beproefd werden. 

4.4.1.2.B INBOUWEN VAN HET MONSTER 

Het proefmonster wordt ingebouwd in een samendrukkingsapparaat volgens de bepalingen van de 
voorgeschreven norm. 

4.4.1.2.C UITVOEREN VAN DE BELASTINGSPROEF: BELASTEN EN ONTLASTEN VAN HET MONSTER 

Het proefmonster wordt belast volgens de opgegeven (meetkundige) reeks consolidatiedrukken. 

Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten dienen de bepalingen uit de voorgeschreven norm 
gevolgd te worden voor het meetregime van de meetwaarden bij elke trap. 

Bij zwelgevoelige kleien wordt extra aandacht besteed aan het niet laten uitzwellen van het monster. 
De uitvoeringsinstructies van de opdrachtnemer beschrijven de uitvoeringsstappen bij een 
zwelgevoelig monster. De opdrachtnemer kan dit op eenvoudige vraag van de aanbestedende 
overheid voorleggen. 

Na de belasting wordt het proefmonster al dan niet volgens dezelfde meetkundige reeks ontlast. 

Elke belastingstrap (ontlastingstrap) wordt op de monsters behouden tot het criterium voor 
bijbelasten of ontlasten bereikt werd. 

4.4.1.2.D UIT TE VOEREN BEREKENINGEN - PROEFRESULTATEN  

Uit de meetgegevens vóór en na de proef worden overeenkomstig de eisen uit de voorgeschreven 
norm alle te rapporteren grootheden m.b.t. het monster bepaald, oa: 

- de initiële monsterkarakteristieken: 
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- initiële afmetingen; 
- initiële massa; 
- initieel watergehalte; 
- initiële volumemassa nat en droog; 
- initieel poriëngetal; 

- de volgende grootheden worden eveneens berekend per belastingstrap: 

- rek; 
- zakking (in mm); 
- totale zakking (cumulatief) op het einde van elke trap (in mm); 
- initiële hoogte van het monster bij het begin van de trap (in mm); 
- hoogte van het monster op het einde van de trap (in mm); 
- poriëngetal op het einde van de trap. 

De meetresultaten voor elke belastingstrap worden weergegeven op een rek-spanningsdiagram, in 
een semi logaritmisch diagram zoals opgegeven in de norm. Het rapport verduidelijkt de gebruikte 
formules voor de berekeningen. 

Volgende samendrukkingkarakteristieken worden berekend:  

- samendrukkingsconstante C en ontlastingsconstante A (voor ontlastingstrap); 

- samendrukkingscoëfficiënt av; 

- coëfficiënt van volumevermindering mv; 

- samendrukkingsindex Cc. 

Indien gevraagd en de ∆h-logt-curve een duidelijke omgekeerde S-curve benadert, dient de 
consolidatie-coëfficiënt cv,i te worden berekend, overeenkomstig de norm. 

Indien gevraagd én minstens twee opeenvolgende trappen een duidelijke omgekeerde S-curve 
benaderen, dient de doorlatendheidscoëfficient te worden berekend, overeenkomstig de norm. 

4.4.1.3 Rapportering 

De rapportering gebeurt volledig overeenkomstig de voorgeschreven norm. 

De rapportering is integraal inbegrepen in de prijs.  
De rapportering vermeldt alle gekende gegevens van het beproefde monster die de eenduidige 
identificatie van het monster garanderen en de traceerbaarheid van herkomst mogelijk maken. 

De rapportering vermeldt alle vaststellingen en afwijkingen van de opgelegde norm tijdens de proef 
zoals daar bv. zijn: 

- heterogeniteit van het monster; 

- vermoeden van geroerd zijn van een klasse A monster; 

- zwelling (de trappen waarbij dit opgetreden is en de eerste werkelijke belastingstrap worden 
duidelijk aangeduid); 

- … 

De rapportering vermeldt het accreditatie-certificaat nummer én de scope indien van toepassing. 

In de rapportering zijn ook de specificaties van de uitgevoerde proef duidelijk weer te vinden:  

- de consolidatiespanningen bij de verschillende belastingstrappen; 

- de aangehouden criteria bij belasten en ontlasten; 
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- de afwijkingen op de vooropgestelde criteria bij belasten en ontlasten. 

Algemeen dienen in de rapportering duidelijk de meetwaarden terug te vinden zijn, evenals de 
gebruikte formules en de daarmee berekende grootheden. 

De diagrammen die zeker opgenomen moeten worden in de rapportering zijn opgesomd in de 
opdrachtdocumenten. 

Indien voor bepaalde monsters en/of voor bepaalde belastingstrappen geen s-curve werd bereikt en 
dus geen waarden voor cv en k konden worden afgeleid, dient dit duidelijk vermeld te worden. 

De opdrachtdocumenten bepalen of de opdrachtnemer de metingen /meetreeksen en resultaten 
digitaal aanlevert aan de aanbestedende overheid en in welk formaat. Dit kan geenszins aanleiding 
geven tot een meerprijs. 

4.4.2 Meetmethode voor hoeveelheden 

De voorbereiding van het monster en de volledige uitvoering zoals beschreven hierboven, evenals de 
volledige rapportering is inbegrepen in deze post. 

Het uitvoeren van de samendrukkingproef wordt uitgedrukt in stuk. 

Het uitvoeren van een bijkomende belasting- en ontlastingtrap (samen) wordt uitgedrukt in stuk. 

Het bepalen van de zweldruk wordt uitgedrukt in stuk. 

4.4.3 Controle 

De aanbestedende overheid kan op elk ogenblik een audit uitvoeren.  

Indien een inbreuk op het toepassen van de bestekseisen wordt vastgesteld, geeft dit aanleiding tot 
het niet betalen van de proef.  

4.5 Uni-axiale drukproef en triaxiaalproef 

4.5.1 Beschrijving 

De triaxiaalproef is een methode voor het bepalen van de schuifweerstandskarakteristieken van de 
grond d.m.v. het beproeven van een grondmonster in het laboratorium. 

Een cilindrisch grondmonster wordt axiaal belast tot bezwijken. De axiale belasting zal worden 
uitgevoerd vertrekkende van een opgelegde geconsolideerde toestand of vertrekkende van de 
spanningstoestand, waarin het monster zich bevindt.  

De bepaling van de schuifweerstandskarakteristieken van de grond zal gedraineerd of niet-
gedraineerd worden uitgevoerd, overeenkomstig de specificaties van de opdrachtdocumenten. 

Verder kunnen d.m.v. de triaxiaalproef in het laboratorium ook vervormingskarakteristieken van de 
grond bepaald worden. 

4.5.1.1 Kenmerken van de uitvoering 

Er kunnen vier types triaxiaalproeven onderscheiden worden naargelang de spanningstoestand en 
drainage toestand:  

- de vrije prisma (UC-) uni-axiale drukproef op een al dan niet verzadigd cohesief (venig) monster; 

- de ongeconsolideerde ongedraineerde (UU-) triaxiaalproef op een cohesief monster; 

- de geconsolideerde ongedraineerde (CU-) triaxiaalproef op een monster; 

- de geconsolideerde gedraineerde (CD-) triaxiaalproef op een (niet-cohesief) monster. 
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De opdrachtdocumenten vermelden het aantal en het type van de uit te voeren triaxiaalproeven. 

De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om het aantal proeven te verminderen of te 
vermeerderen. 

4.5.1.1.A DE UC-UNI-AXIALE DRUKPROEF (= VRIJE PRISMA PROEF) 

Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen, wordt de UC Uni-axiale drukproef uitgevoerd 
volgens NBN EN ISO 17892-7. 

De meetopstelling bevat alle onderdelen zoals beschreven in de voorgeschreven norm, zowel voor 
wat betreft het voorbereiden van het monster als voor het uitvoeren van de vrije prisma proef. 

Details van de opstelling zijn overeenkomstig de voorgeschreven norm. 

Alle materialen en meetapparatuur dienen te voldoen aan de vereisten en bepalingen van de 
voorgeschreven norm. 

Alle kalibratiecertificaten en verificatiedocumenten, zoals in de bepalingen van de voorgeschreven 
norm, dienen voorgelegd te kunnen worden op eenvoudig verzoek van de aanbestedende overheid. 

Kalibratie- en verificatietermijnen zoals in de bepalingen van de voorgeschreven norm dienen 
gerespecteerd te worden.  

Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten, wordt deze proef uitgevoerd op ongeroerde 
monsters Categorie A, ontnomen zoals beschreven in SB 260-22-2.4. 

Een cilindrisch grondmonster wordt in een drukcel geplaatst en vervolgens axiaalsymmetrisch belast 
tot bezwijken, met een opgelegde constante axiale reksnelheid. 

Tijdens de axiale belasting worden de axiale vervorming en de axiale belasting op het monster 
gemeten. 

4.5.1.1.B DE UU-TRIAXIAALPROEF  

Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen, wordt de UU-triaxiaalproef uitgevoerd volgens 
NBN EN ISO 17892-8. 

De meetopstelling bevat alle onderdelen zoals beschreven in de voorgeschreven norm voor wat 
betreft het voorbereiden van het monster en het uitvoeren van de UU-triaxiaalproef. 

Details van de opstelling zijn overeenkomstig de voorgeschreven norm. 

Alle materialen en meetapparatuur dienen te voldoen aan de vereisten en bepalingen van de 
voorgeschreven norm. 

Alle kalibratiecertificaten en verificatiedocumenten, zoals in de bepalingen van de voorgeschreven 
norm, dienen voorgelegd te kunnen worden op eenvoudig verzoek van de aanbestedende overheid. 

Kalibratie- en verificatietermijnen zoals in de bepalingen van de voorgeschreven norm dienen 
gerespecteerd te worden. 

Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten, wordt deze proef uitgevoerd op ongeroerde 
monsters Categorie A, ontnomen zoals beschreven in SB 260-22-2.4. 

Een door een membraam afgesloten cilindrisch grondmonsters wordt in een drukcel geplaatst en 
vervolgens axiaalsymmetrisch belast tot bezwijken (= afgeschoven). Dit gebeurt met een opgelegde 
constante axiale reksnelheid, terwijl het onderworpen is aan een alzijdige druk. Er wordt geen 
drainering van het monster toegelaten tijdens afschuiving. 

Tijdens de axiale belasting worden de axiale vervorming, de axiale deviatorbelasting en de celdruk 
gemeten.  
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De opdrachtdocumenten vermelden de specificaties van de uit te voeren UU-triaxiaalproef(ven) met 
o.a. de opgave van het aantal te beproeven deelmonsters en de steundruk(ken). 

4.5.1.1.C DE CU- EN CD-TRIAXIAALPROEF 

Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen, wordt de CU- en CD- triaxiaalproef uitgevoerd 
volgens NBN EN ISO 17892-9. 

De meetopstelling bevat alle onderdelen zoals beschreven in de voorgeschreven norm, zowel voor 
wat betreft het voorbereiden van het monster als voor het uitvoeren van de CU- en CD-
triaxiaalproef. 

Details van de opstelling zijn overeenkomstig de voorgeschreven norm. 

Alle materialen en meetapparatuur dienen te voldoen aan de vereisten en bepalingen van de 
voorgeschreven norm. 

Alle kalibratiecertificaten en verificatiedocumenten, zoals in de bepalingen van voorgeschreven 
norm, dienen voorgelegd te kunnen worden op eenvoudig verzoek van de aanbestedende overheid. 

Kalibratie- en verificatietermijnen zoals in de bepalingen van de voorgeschreven norm dienen 
gerespecteerd te worden.  

Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten, wordt deze proef uitgevoerd op ongeroerde 
monsters Categorie A, ontnomen zoals beschreven in SB 260-22-2.4. 

Een door een membraam afgesloten cilindrisch grondmonster wordt in een drukcel geplaatst, 
verzadigd en geconsolideerd. Vervolgens wordt het monster axiaalsymmetrisch belast tot bezwijken  
(= afgeschoven), met een opgelegde constante axiale reksnelheid, terwijl het onderworpen blijft aan 
de opgelegde celdruk. Bij de CU-proef wordt geen drainering van het monster toegelaten tijdens de 
afschuiving, bij de CD-proef daarentegen wel. 

Tijdens de axiale belasting (= afschuiving) worden de axiale vervorming, de axiale deviatorbelasting, 
de celdruk en de poriënwaterspanning op het monster gemeten. Bovendien wordt bij de CD-proef de 
volumeverandering in het monster opgemeten tijdens afschuiving. 

De opdrachtdocumenten vermelden de specificaties van de uit te voeren 
triaxiaalproef/triaxiaalproeven met o.a. de opgave van het aantal te beproeven deelmonsters (keuze, 
meertraps op één deelmonster toegestaan of niet), de minimum backpressure, en de 
consolidatiedruk(ken).  

De opdrachtdocumenten vermelden: 

- of het monster zwelgevoelig is, het aantal zwelgevoelige monsters dat zal aangeleverd worden; 

- of het een normaal geconsolideerd of overgeconsolideerd monster betreft; 

- een inschatting van de verticale effectieve terreinspanning. 

4.5.1.2 Wijze van uitvoering 

4.5.1.2.A DE UC UNI-AXIALE DRUKPROEF (= VRIJE PRISMA PROEF) 

Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten, dienen de bepalingen uit de voorgeschreven norm 
m.b.t. de uitvoering van de proef gevolgd te worden voor alle deelaspecten van de proef die 
hieronder beschreven worden.  

Volgende deelaspecten komen in de proefuitvoering aan bod: 

4.5.1.2.A.1 Voorbereiden van het monster 
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Voor ongeroerde monsters maakt het verwijderen van het te beproeven monster uit zijn recipiënt, 
op een wijze dat het monster zo min mogelijk verstoord wordt, integraal deel uit van de uitvoering 
van deze proef. 

Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen, wordt het cilindrisch proefmonster verticaal 
gestoken/genomen. 

De uitvoerder van deze proef zal de nodige ervaring hebben om bij het voorbereiden van de 
deelmonsters/het deelmonster het monster zo onverstoord mogelijk te houden. 

De afmetingen, het volume en de massa van het proefmonster worden bepaald. 

De proef wordt steeds uitgevoerd op een representatief, ongeroerd deel van het te beproeven 
monster. Bij heterogeniteit van het te onderzoeken monster dient extra aandacht besteed te worden 
aan de keuze van het te beproeven gedeelte/de te beproeven deelmonsters.  

Bij heterogeniteit vermeldt het rapport duidelijk de beschrijving ‘op zicht’ van de delen van het 
heterogene monster. In het rapport is duidelijk vermeld welke delen beproefd werden. 

Voor gevormde monsters worden de bepalingen uit de voorgeschreven norm gevolgd. In dit geval 
vermelden de opdrachtdocumenten de specificaties voor het vormen van het deelmonster in 
SB 260-22-4.5.1.1.A. 

4.5.1.2.A.2 Inbouwen van het monster 

Het proefmonster wordt ingebouwd in een triaxiaalcel. Alle voorzieningen hiervoor en checks van de 
meetopstelling gebeuren overeenkomstig de bepalingen van de voorgeschreven norm. 

4.5.1.2.A.3 Aanbrengen van de axiale belasting en uitbouwen van het monster 

Het proefmonster wordt axiaalsymmetrisch belast tot bezwijken, met een opgelegde constante 
axiale reksnelheid. De aan te houden reksnelheid wordt bepaald zoals in de opgelegde norm 
voorgeschreven. 

Tijdens de proef worden de axiale vervorming en de axiale kracht op het monster gemeten en 
geregistreerd.  

Na de belasting wordt het proefmonster uitgebouwd. 

4.5.1.2.A.4 Proefresultaten - uit te voeren berekeningen 

De metingen moeten resulteren in proefresultaten overeenkomstig de eisen uit de voorgeschreven 
norm. 

Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten, is de bezwijkspanning qu de maximum σ1 (nl. de 
verticale hoofdspanning bij breuk). 

De niet-gedraineerde schuifweerstand wordt berekend vanuit de bezwijkspanning. 

Uit de meetgegevens vóór en na de proef worden overeenkomstig de eisen uit de voorgeschreven 
norm alle te rapporteren grootheden m.b.t. het monster bepaald ( oa: de droge volumemassa (ρd) 
vóór de proef, het watergehalte (w) vóór en na de proefde verzadigingsgraad (Sr) vóór de proef). 

Deze afleidingen onderstellen een afschuiving bij constant volume en een aanname van 2.65 t/m³ of 
1.65 t/m³ (voor veen) voor de korrelvolumemassa. Tenzij anders gesteld in de opdrachtdocumenten 
mogen deze aannames aangehouden worden. 

Los van overige gevraagde laboratoriumproeven maakt de bepaling van het watergehalte en de 
volumemassa van het (deel)monster integraal deel uit van deze UC uni-axiale drukproef.  
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De gegevens en proefresultaten moeten gerapporteerd worden zoals in de bepalingen van  
SB 260-22-4.5.1.3. 

4.5.1.2.B DE UU-TRIAXIAALPROEF  

Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten dienen de bepalingen uit de voorgeschreven norm 
m.b.t. de uitvoering van de proef gevolgd te worden voor alle deelaspecten van de proef die 
hieronder beschreven worden.  

Volgende deelaspecten komen in de proefuitvoering aan bod: 

4.5.1.2.B.1 Voorbereiden van het monster 

Voor ongeroerde monsters maakt het verwijderen van het te beproeven monsters uit zijn recipiënt, 
op een wijze dat het monster zo min mogelijk verstoord wordt, integraal deel uit van de uitvoering 
van deze proef. 

Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen, wordt het cilindrisch proefmonster verticaal 
gestoken/genomen. 

De uitvoerder van deze proef zal de nodige ervaring hebben om bij het voorbereiden van de 
deelmonsters/het deelmonster het monster zo onverstoord mogelijk te houden. 

Indien de UU-triaxiaalproef op drie deelmonsters van het proefmonster moet uitgevoerd worden 
komen deze drie deelmonsters bij voorkeur van op eenzelfde niveau van het ongeroerd monster. 
Indien dit niet het geval is, wordt dit vermeld in het rapport, samen met de reden. 

De afmetingen, het volume en de massa van elk van de proefmonsters worden bepaald. 

De proef wordt steeds uitgevoerd op een representatief, ongeroerd deel van het te beproeven 
monster. Bij heterogeniteit van het te onderzoeken monster dient extra aandacht besteed te worden 
aan de keuze van het te beproeven gedeelte/de te beproeven deelmonsters.  

Bij heterogeniteit vermeldt het rapport duidelijk de beschrijving ‘op zicht’ van de delen van het 
heterogene monster. In het rapport is duidelijk vermeld welke delen beproefd werden. 

Voor gevormde monsters worden de bepalingen uit de voorgeschreven norm gevolgd. In dit geval 
vermelden de opdrachtdocumenten de specificaties voor het vormen van het deelmonster in  
SB 260-22-4.5.1.1.B. 

4.5.1.2.B.2 Inbouwen van het monster 

Het proefmonster wordt ingebouwd in een triaxiaalcel. Alle voorzieningen hiervoor en checks van de 
meetopstelling gebeuren overeenkomstig de bepalingen van de voorgeschreven norm. 

4.5.1.2.B.3 Aanbrengen van de steundruk 

Het monster/de (deel)monsters worden onderworpen aan een steundruk die opgegeven is in de 
opdrachtdocumenten (weliswaar zonder consolidatie). 

Alle eisen en uitvoeringsspecificaties uit de voorgeschreven norm zijn van toepassing. 

4.5.1.2.B.4 Afschuiving en uitbouwen van het monster 

Het proefmonster (de deelmonsters) wordt axiaalsymmetrisch belast tot bezwijken, met een 
constante opgelegde axiale reksnelheid. De aan te houden axiale reksnelheid wordt voor elke proef 
bepaald zoals in de geldende norm voorgeschreven. 

Tijdens het belasten worden de axiale vervorming, de axiale kracht en de celdruk op het monster 
gemeten en geregistreerd.  
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Na de belasting wordt het proefmonster uitgebouwd en in een droogstoof bij constante temperatuur 
gedroogd. 

Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten, maakt de bepaling van de korrelverdeling op de 
deelmonsters geen deel uit van de UU-triaxiaalproef. Het bepalen van de korrelverdeling van een 
proefmonster wordt beschreven en verrekend onder SB 260-22-4.1.  

4.5.1.2.B.5 Proefresultaten - uit te voeren berekeningen 

De metingen resulteren in de berekende proefresultaten overeenkomstig de bepalingen uit de 
voorgeschreven norm. 

Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten, wordt er aangenomen dat de breuk optreedt als 
de deviator spanning (σ1 - σ3) de maximale waarde bereikt. Dit geeft de waarden van de 
hoofdspanningen σ1,r en σ3,r behorende bij het breukcriterium.  

Correctie voor membraan moet doorgevoerd worden bij de berekeningen. 

De niet-gedraineerde schuifweerstand cu (kPa) kan berekend worden vanuit de 
bezwijkdeviatorspanning. 

2
)( max31 σσ −

=uc  

Uit de meetgegevens vóór en na de proef worden overeenkomstig de eisen uit de voorgeschreven 
norm alle te rapporteren grootheden m.b.t. het monster bepaald ( o.a. de droge volumemassa (ρd) 
vóór de proef, het watergehalte (w) vóór en na de proefde verzadigingsgraad (Sr) vóór de proef). 

Deze afleidingen onderstellen een afschuiving bij constant volume en een aanname van 2.65 t/m3 
voor de korrelvolumemassa. Tenzij anders gesteld in de opdrachtdocumenten mogen deze 
aannames aangehouden worden. 

Los van overige gevraagde laboratoriumproeven maakt de bepaling van het watergehalte en de 
volumemassa van het UU-triaxiaal proef(deel)monster integraal deel uit van deze UU-triaxiaalproef.  

De gegevens en proefresultaten moeten gerapporteerd worden zoals in de bepalingen van  
SB 260-22-4.5.1.3. 

4.5.1.2.C DE CU- EN CD-TRIAXIAALPROEF  

Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten dienen de bepalingen uit de voorgeschreven norm 
m.b.t. de uitvoering van de proef gevolgd te worden voor alle deelaspecten van de proef die 
hieronder beschreven worden.  

Volgende deelaspecten komen in de proefuitvoering aan bod: 

4.5.1.2.C.1 Voorbereiden van het monster 

Voor ongeroerde monsters maakt het verwijderen van het te beproeven monsters uit zijn recipiënt, 
op een wijze dat het monster zo min mogelijk verstoord wordt, integraal deel uit van de uitvoering 
van deze proef. 

Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen, wordt het cilindrisch proefmonster verticaal 
gestoken/genomen. 

De uitvoerder van deze proef zal de nodige ervaring hebben om bij het voorbereiden van de 
deelmonsters/het deelmonster het monster zo onverstoord mogelijk te houden. 
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Indien de CU- en of CD-triaxiaalproef op drie deelmonsters van het proefmonster moet uitgevoerd 
worden, komen deze drie deelmonsters standaard van op eenzelfde niveau van het ongeroerd 
monster. 

Indien dit niet het geval is, wordt dit vermeld in het rapport, samen met de reden. 

De afmetingen, het volume en de massa van elk van de proefmonsters worden bepaald. 

De proef wordt steeds uitgevoerd op een representatief, ongeroerd deel van het te beproeven 
monster. Bij heterogeniteit van het te onderzoeken monster, dient extra aandacht besteed te 
worden aan de keuze van het te beproeven gedeelte/de te beproeven deelmonsters.  

Bij heterogeniteit vermeldt het rapport duidelijk de beschrijving ‘op zicht’ van de delen van het 
heterogene monster. In het rapport is duidelijk vermeld welke delen beproefd werden. 

Voor een correcte behandeling van zwelgevoelige kleien is de kennis van de effectieve verticale 
terreinspanning gewenst. In zoverre mogelijk voorzien de opdrachtdocumenten in deze informatie. 
Indien dit niet mogelijk is gaat de opdrachtnemer voor aanvang van de proef in overleg met de 
aanbestedende overheid voor het bekomen van de noodzakelijke gegevens voor correcte 
behandeling van zwelgevoelige monsters. Specifieke uitvoeringsstappen (bij die behandeling) 
worden dan voorgelegd. 

Voor gevormde monsters worden de bepalingen uit de voorgeschreven norm gevolgd. In dit geval 
vermelden de opdrachtdocumenten de specificaties voor het vormen van het deelmonster in  
SB 260-22-4.5.1.1.C. 

4.5.1.2.C.2 Inbouwen van het monster 

Het proefmonster wordt ingebouwd in een triaxiaalcel. Alle voorzieningen hiervoor en checks van de 
meetopstelling gebeuren overeenkomstig de bepalingen van de voorgeschreven norm. 

4.5.1.2.C.3 Verzadigen van het monster 

Bij de CU- en CD-traxiaalproef wordt de afschuivingsfase steeds uitgevoerd op een verzadigd 
monster. Daartoe wordt bij een CU- en CD-proef standaard steeds een verzadigingsfase uitgevoerd. 
Elke vastgestelde afwijking tov de eisen uit de norm wordt vermeld in het verslag. 

Zeker bij monsters van boven het wateroppervlak of gevormde monsters, wordt speciale aandacht 
besteed aan het verzadigen van het monster. De methode van verzadigen wordt in de rapportering 
opgenomen wannneer er een andere procedure toegepast wordt op het monster dan het opbrengen 
en verhogen van de binnendruk (= back-pressure).  

De bereikte B-coëfficienten worden in de rapportering opgenomen. 

Bij zwelgevoelige kleien wordt extra aandacht besteed aan het niet laten uitzwellen van het monster. 
De uitvoeringsinstructie van de opdrachtnemer voorziet in duidelijke uitvoeringsstappen hiervoor. 
Op eenvoudig verzoek van de aanbestedende overheid worden die voorgelegd. 

4.5.1.2.C.4 Consolideren van het monster 

Het monster/de (deel)monsters worden geconsolideerd onder de consolidatiedrukken zoals 
opgegeven in de opdrachtdocumenten. 

Alle eisen en uitvoeringsspecificaties uit de voorgeschreven norm zijn van toepassing. 

Bij zwelgevoelige kleien wordt extra aandacht besteed aan het niet laten uitzwellen van het monster. 
De uitvoeringsinstructie van de opdrachtnemer voorziet in duidelijke uitvoeringsstappen hiervoor. 
Op eenvoudig verzoek van de aanbestedende overheid worden die voorgelegd. 

4.5.1.2.C.5 Afschuiving en uitbouwen van het monster 
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De standaard uitvoering voorziet in een single stage afschuiving in druk. 

Het proefmonster (de deelmonsters) wordt daarbij axiaalsymmetrisch in druk belast tot bezwijken, 
met een constante axiale reksnelheid. De aan te houden axiale reksnelheid wordt voor elke proef 
bepaald zoals in de geldende norm voorgeschreven. 

Tijdens de afschuiving worden de axiale vervorming, de axiale kracht, de celdruk en de 
poriënwaterspanning op en in het monster gemeten en geregistreerd. Voor een CD-proef wordt de 
volumeverandering tijdens afschuiving ook opgemeten en geregistreerd. 

Na de belasting wordt het proefmonster uitgebouwd en in een droogstoof bij constante temperatuur 
gedroogd.  

De opdrachtdocumenten bepalen of het inderdaad om een single stage afschuiving in druk gaat of 
specifieert speciale uitvoeringen van de CU- of CD-triaxiaalproef. 

Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten maakt de bepaling van de korrelverdeling geen 
deel uit van de uitvoering van de triaxiaalproef. Het bepalen van de korrelverdeling van een 
proefmonster wordt beschreven en verrekend onder SB 260-22-4.1.  

4.5.1.2.C.6 Proefresultaten - uit te voeren berekeningen 

De metingen resulteren in de berekende proefresultaten, overeenkomstig de bepalingen uit de 
voorgeschreven norm. 

Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten, wordt als breukcriterium de maximale waarde van 
verhouding σ’1 / σ’3 aangenomen. Hieruit worden de waarden van de hoofdkorrelspanningen σ1,r' en 
σ3,r’, behorende bij het breukcriterium, bepaald.  

Correcties voor membraan en filterpapier moeten doorgevoerd worden bij de berekeningen. 

Uit de meetgegevens vóór en na de proef worden overeenkomstig de eisen uit de voorgeschreven 
norm  alle te rapporteren grootheden m.b.t. het monster bepaald (o.a.: de droge volumemassa (ρd) 
vóór de proef, het watergehalte (w) vóór en na de proef de verzadigingsgraad (Sr) vóór de proef). 

Deze afleidingen onderstellen een aanname van 2.65 t/m³ voor de korrelvolumemassa. Tenzij anders 
bepaald in de opdrachtdocumenten mag deze aanname aangehouden worden. 

Los van overige gevraagde laboratoriumproeven maakt de bepaling van het watergehalte, de 
volumemassa en de verzadigingsgraad van de CU- of CD-triaxiaal proef(deel)monsters integraal deel 
uit van deze CU- of CD-triaxiaalproef.  

De gegevens en proefresultaten moeten gerapporteerd worden zoals in de bepalingen van  
SB 260-22-4.5.1.3. 

4.5.1.3 Rapportering 

4.5.1.3.A ALGEMEEN 

Voor elk van de proeven, die deel uitmaken van de opdracht en die hierboven beschreven staan in de 
bepalingen, dient de rapportering volledig in overeenstemming te zijn met de eisen uit de opgelegde 
norm. 

Opdat naast de definitieve rapportering ook opvolging en controle door de aanbestedende overheid 
mogelijk moet zijn, wordt hieronder meer specifiek beschreven aan welke eisen de rapportering 
moet voldoen, in het kader van deze opdracht.  
De opdrachtdocumenten bepalen of de opdrachtnemer de metingen /meetreeksen en resultaten 
digitaal aanlevert aan de aanbestedende overheid en in welk formaat. Dit kan geenszins aanleiding 
geven tot een meerprijs. 
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De rapportering is integraal inbegrepen in de prijs. Volgende documenten, diagrammen en/of 
registraties vormen (los van al dan niet digitaal aanleveren) samen de rapportering:  

4.5.1.3.B LR - LABORAPPORTEN 

Tijdens de uitvoering van de opdracht moeten voor elk van de proeven, die deel uitmaken van de 
opdracht en die hierboven beschreven staan, laborapporten (LR) opgemaakt worden door het 
laboratorium.  

In Tabel 22-4-2 staat opgegeven welke de minimaal vereiste informatie, specificaties en gegevens zijn 
die in deze laborapporten moeten staan. 

Algemeen dienen in het LR (horende bij elk proef) alle meetwaarden duidelijk terug te vinden zijn 
(registratie van niet te tabelleren meetwaarden kunnen evenwel digitaal bewaard worden). 

Deze laborapporten moeten op vraag van de aanbestedende overheid kunnen voorgelegd worden, 
incl. de digitaal opgeslagen informatie. 

4.5.1.3.C RD - RESULTATEN DIAGRAMMEN 

Omdat de Triaxiaaldiagrammen (RD) ook als afzonderlijke documenten kunnen worden beoordeeld, 
worden ook minimale eisen opgelegd aan de info die op deze diagrammen moet worden gegeven. 

De resultaten diagrammen (RD) bevatten minstens de informatie en resultaten die in Tabel 22-4-2 
opgegeven zijn. 

4.5.1.3.D PRV - HET PROEFVERSLAG 

Na afwerking van de volledige opdracht wordt een proefverslag (PrV) opgemaakt. 

De toegepaste uitvoeringsmethodes, evenals de gebruikte formules en de berekende grootheden, 
dienen opgenomen te zijn in het proefverslag. 

Het opmaken en overmaken van het proefverslag maakt integraal deel uit van deze post.  

De resultaten diagrammen (RD) maken steeds integraal deel uit van het proefverslag. 

In Tabel 22-4-2 staat opgegeven welke de minimaal vereiste informatie, specificaties en gegevens zijn 
die in dit verslag moeten staan. Indien zowel bij het proefverslag als de resultaten diagrammen 
dezelfde vereisten opgelijst staan (bv. initiële toestand van elke proefmonster), volstaat een 
duidelijke verwijzing in het PrV naar de RD, welke integraal deel uitmaken van het PrV.  

Indien zo gespecificeerd in de opdrachtdocumenten, dienen ook alle ‘laborapporten’ als bijlage in het 
proefverslag opgenomen te zijn. 

 UC 
(vrije prisma) 

UU- tx proef CU-CD-tx proef 

 PrV RD LR Pr
V 

RD LR Pr
V 

RD LR 

Algemene info           

Referentienummer opdracht X X X X X X X X X 
Plaats - Site X X X X X X X X X 
Naam laboratorium + volledige gegevens X X X X X X X X X 
Accreditatie-certificaat nummer én scope, 
indien van toepassing 

X   X   X   

Naam en handtekening 
laboratoriumverantwoordelijke 

X   X   X   
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 UC 
(vrije prisma) 

UU- tx proef CU-CD-tx proef 

 PrV RD LR Pr
V 

RD LR Pr
V 

RD LR 

Naam en handtekening uitvoerder proef X  X X  X X  X 
Naam en handtekening verantwoordelijke 
eindcontrole proef (indien andere dan 
laboverantwoordelijke) 

X   X   X   

Naam aanbestedende overheid + volledige 
gegevens 

X  X X  X X  X 

Algemene technische info opdracht          

Type uitgevoerde triaxiaalproef X X X X X X X X X 
Referentie-norm  X  X X  X X  X 
Afwijkingen van de norm bij uitvoering van 
de proef 

X  X X  X X  X 

Procedure voor het voorbereiden van het 
monster, incl. ongestoord verwijderen uit 
recipiënt of steekbus 

X   X   X   

Vermelding indien meertrapsproef       X  X 
Beschrijving gebruikte apparatuur X   X   X   
Kalibratiegegevens gebruikte sensoren en 
meetapparatuur 

  X   X   X 

Opgave aantal deelmonsters  X X X X X X X X X 
Speciale proefopstellingen X  X X  X X  X 
Specifieke technische info proeven          

Identificatie monster          

Boringnr. (of ontnamepunt) X X X X X X X X X 
Monster nr. X X X X X X X X X 
Diepte (m) X X X X X X X X X 
Datum uitdrukken/vormen monster   X   X   X 
Ongeroerd/gevormd X  X X  X X  X 
Gevraagde consolidatiedruk (kPa)/ 
steundruk bij UU-tx-proef (kPa) 

   X  X X  X 

Minimum gevraagde Back Pressure (indien 
van toepassing) 

      X  X 

Grondsoortbenaming op zicht bij uitdrukken 
bus/na vormen monster 

X  X X  X X  X 

Kleur bij uitdrukken X   X   X   
Consistentie bij uitdrukken X   X   X   
Initiële toestand van het monster          

Hoogte (mm) X X X X X X X X X 
Diameter (mm) X X X X X X X X X 



 

22-160 standaardbestek 260 versie 2.0a december 2021 

 UC 
(vrije prisma) 

UU- tx proef CU-CD-tx proef 

 PrV RD LR Pr
V 

RD LR Pr
V 

RD LR 

Oppervlakte (mm²) X   X   X   
Volume (cm³) X   X   X   
Massa (g) X  X X  X X  X 
ρn (t/m³) X X  X X  X X  
ρd (t/m³) X X  X X  X X  
Watergehalte (%) X X  X X  X X  
Saturatiegraad (%) X X  X X  X X  
Korrelvolumemassa (t/m³) + aangenomen of 
gemeten 

X X X X X X X X X 

Toestand van het monster na de proef          

watergehalte (%) X X  X X  X X  
ρn (t/m³) X X  X X  X X  
Schets van het type breuk X X X X X X X X X 
Overzicht uitvoeringsfasen          

Proefopstelling          
Datum inbouwen monster X  X X  X X  X 
Poreuze stenen (ja/nee) X  X X  X X  X 
Filterpapier (ja/nee) X  X X  X X  X 
Eenduidig nummer meetopstelling   X   X   X 
Triaxiaal cel nr.   X   X   X 

Verzadingingsfase – B-check          

Celdruk (kPa)         X 
Back-pressure (kPa)         X 
Celdrukverhoging Δσ (kPa)         X 
Gemeten Δu (kPa)         X 
ΔV sat (cm³)         X 
Finale B value       X  X 

Consolidatiefase           

Datum start consolidatiefase         X 
Celdruk (kPa)       X X X 
Opgelegde Back Pressure (kPa)        X  X 
Gemeten effectieve consolidatiespanning 
op einde van de consolidatie (kPa) 

      X X  

Gemeten Δu, max (kPa)         X 
Poriënwaterdruk op einde van de 
consolidatie (kPa) 

        X 

Volumetrische rek op einde van de       X  X 



 

december 2021 standaardbestek 260 versie 2.0a 22-161 

 UC 
(vrije prisma) 

UU- tx proef CU-CD-tx proef 

 PrV RD LR Pr
V 

RD LR Pr
V 

RD LR 

consolidatie 
Verticale rek op einde van de consolidatie 
(mm) 

      X  X 

Acorr op einde van de consolidatie (mm²)         X 
Snelheid van volumetrische 
volumeverandering net voor start 
afschuiving (=op einde van de consolidatie) 

      X   

Ruwe meetdata consolidatie         X 
Meetwaarden diagram vierkantwortel_tijd 
(min) - ΔV consol (cm³) 

      X X X 

Meetwaarden diagram log tijd (min) - ΔV 
consol (cm³) 

      X X X 

Meetwaarden diagram log tijd (min) - Δu 
(kPa) 

        X 

Datum einde consolidatie         X 
Afschuivingsfase          

Type drainering tijdens afschuiving       X  X 
Celdruk bij begin afschuiving (kPa)      X   X 
Poriënwaterdruk bij begin afschuiving (kPa)       X  X 
Opgelegde axiale reksnelheid (mm/min) + 
methode bepaling ervan 

X  X X  X X  X 

Gemeten effectieve consolidatiespanning 
(kPa) = Gemeten effectieve 
consolidatiespanning op einde van de 
consolidatie (kPa) 

      X X  

Ruwe meetdata afschuivingsfase (gemeten 
axiale vervorming, axiale kracht, celdruk, 
poriënwaterspanning, volumeverandering 
volgens een tijdinterval beschreven in de 
norm) 

  X   X   X 

Waarden bij breuk:          

Keuze breukcriterium (σ1-σ3)max of 
(σ’1/σ’3)max of ander 

X   X   X X  

Axiale rek (%) X X  X X  X X  
Volumetrische rek (%) εvol (enkel voor CD-
triaxiaalproef) 

      X X  

Berekende axiale reksnelheid (mm/min) X X  X X  X X  
Celdruk (kPa)    X X X X X X 
Poriënwaterdruk Δu (kPa) ( enkel voor CU-
triaxiaalproef) 

      X X  
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 UC 
(vrije prisma) 

UU- tx proef CU-CD-tx proef 

 PrV RD LR Pr
V 

RD LR Pr
V 

RD LR 

Deviatorspanning (σ1-σ3)breuk (kPa)    X X  X X  
Effectieve vert. hoofdspanning (σ'1)bij breuk 
(kPa) 

      X X  

Effectieve hor. hoofdspanning (σ'3)bij breuk 
(kPa) 

      X X  

(σ’1/σ’3)breuk (kPa)    X   X   
Schuifweerstandsparameters: cu (kPa) OF 
φ’-c’ (°, kPa) 

X X  X X  X X  

Schets van het type breuk  X X  X X  X X 
Toepaste correctie voor filterpapier       X   
Toepaste correctie voor membraan    X   X   
Berekende waarden in tabelvorm:          
(σ'1 - σ'3)/2 (in kPa) voor 0 %, 0,2 %, 1 %, 2 
%, 5 % en 10 % axiale rek 

      X   

(σ'1 + σ'3)/2 (in kPa) voor 0 %, 0,2 %, 1 %,  
2 %, 5 % en 10 % axiale rek 

      X   

Secant modulus E50 (MPa) X   X   X   
Schuifweerstandsparameters: cu (kPa) of φ’-
c’ (°, kPa) voor 0 %, 0,2 %, 1 %, 2 %, 5 % en 
10 % axiale rek 

X X  X X  X X  

Resultaten – Diagrammen           

De Mohr-cirkel overeenstemmend met de 
korrelspanningen bij het gekozen 
breukcriterium voor elk van de 
consolidatiespanningen 
(consolidatietoestanden) in een σ-τ diagram 

      X X  

De Mohr-cirkel overeenstemmend met de 
totaalspanningen bij het gekozen 
breukcriterium in een σ-τ diagram 

X X  X X     

De variatie van de deviator spanning (σ1 - 
σ3) in functie van de axiale rek (∆h/ho) voor 
elk van de afschuiffases 

X X  X X X X X  

De variatie van de verhouding (σ’1/σ’3) in 
functie van de axiale rek (∆h/ho) voor elk 
van de afschuiffases 

      X X  

De variatie van de poriënwaterdruk in 
functie van de axiale rek (∆h/ho) voor elk 
van de afschuiffases (enkel bij de CU-proef 
van toepassing) 

      X X  

De volumevariatie (ΔV) in functie van de 
axiale rek (∆h/ho) voor elk van de 

      X X  
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 UC 
(vrije prisma) 

UU- tx proef CU-CD-tx proef 

 PrV RD LR Pr
V 

RD LR Pr
V 

RD LR 

afschuiffases (enkel bij de CD-proef van 
toepassing) 
Het s’-t’ spanningspad diagram voor elk van 
de triaxiaal deelproeven  

      X X  

Tabel 22-4-2 

4.5.1.3.E DE UC UNI-AXIALE DRUKPROEF(= VRIJE PRISMA PROEF) 

De rapportering is overeenkomstig de eisen uit de voorgeschreven norm. 

Alle meetgegevens dienen geregistreerd te staan en op eenvoudig verzoek van de aanbestedende 
overheid ter beschikking gesteld te kunnen worden. 

Per UC uni-axiale drukproef dienen resultaten diagrammen (RD) en een laborapport (LR) opgemaakt 
te worden, zoals in bovenstaande tabel aangegeven. Meerdere proeven worden overzichtelijk 
weergegeven in een proefverslagen (PrV), opgemaakt zoals in bovenstaande tabel aangegeven.  

4.5.1.3.F DE UU-TRIAXIAALPROEF  

De rapportering gebeurt volledig overeenkomstig de eisen uit de voorgeschreven norm. 

Alle meetgegevens dienen geregistreerd te staan en op eenvoudig verzoek van de aanbestedende 
overheid ter beschikking gesteld te kunnen worden. 

Per UU-triaxiaalproef dienen resultaten diagrammen (RD) en een laborapport (LR) opgemaakt te 
worden, zoals in bovenstaande tabel aangegeven. Meerdere proeven worden overzichtelijk 
weergegeven in een proefverslagen (PrV), opgemaakt zoals in bovenstaande tabel aangegeven. 

4.5.1.3.G DE CU- EN CD-TRIAXIAALPROEF  

De rapportering gebeurt volledig overeenkomstig de eisen uit de voorgeschreven norm. 

Alle meetgegevens dienen geregistreerd te staan en op eenvoudig verzoek van de aanbestedende 
overheid ter beschikking gesteld te kunnen worden. 

Per CU-CD-triaxiaalproef dienen resultaten diagrammen (RD) en een laborapport (LR) opgemaakt te 
worden, zoals in bovenstaande tabel aangegeven. Meerdere proeven worden overzichtelijk 
weergegeven in een proefverslagen (PrV), opgemaakt zoals in bovenstaande tabel aangegeven.  

4.5.2 Meetmethode voor hoeveelheden 

In de eenheidsprijs van de triaxiaalproef is de volledige rapportering van alle opgemeten en 
berekende grootheden inbegrepen. 

De bepaling van het watergehalte, de volumemassa en desgevallend de saturatiegraad van het 
triaxiaal proef(deel)monster maken integraal deel uit van de triaxiaalproef en zijn inbegrepen in de 
eenheidsprijs. 

Indien een inbreuk op het toepassen van de bestekseisen wordt vastgesteld, geeft dit aanleiding tot 
het niet betalen van de proef.  

Het uitvoeren van de UC-uni-axial drukproef (= de vrije prisma proef) op één deelmonster wordt 
uitgedrukt in stuk. 

Het uitvoeren van de UU-triaxiaalproef op één deelmonster wordt uitgedrukt in stuk.  
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Het uitvoeren van de CU-triaxiaalproef voor drie consolidatiedrukken wordt uitgedrukt in stuk.  

De opdrachtdocumenten specificeren of de proef een meertrapsproef is of een enkele traps proef op 
drie deelmonsters. 

Het uitvoeren van de CD-triaxiaalproef voor drie consolidatiedrukken wordt uitgedrukt in stuk. 

De opdrachtdocumenten specificeren of de proef een meertrapsproef is of een enkele trapsproef op 
drie deelmonsters. 

De meerprijs voor het vormen van monsters in het labo wordt uitgedrukt in stuk. 

4.5.3 Controle 

De aanbestedende overheid kan op elk ogenblik een audit uitvoeren.  

Indien een inbreuk op het toepassen van de bestekseisen wordt vastgesteld geeft dit aanleiding tot 
het niet betalen van de proef.  

4.6 Doorlatendheid van de grond bepalen 

4.6.1 Beschrijving 

De doorlatendheid van de grond wordt gekenmerkt door zijn doorlatendheidscoëfficiënt.  

De doorlatendheidsproef is een methode voor de bepaling van de 
waterdoorlatendheidseigenschappen van een grondmonster in het laboratorium.  

De bepaling van de doorlatendheid is gesteund op de toepassing van de wet van Darcy.  

4.6.1.1 Kenmerken van de uitvoering 

De doorlatendheid wordt bepaald a.d.h.v. het meten van de snelheid waarmee water onder een 
bepaald verhang doorheen het proefmonster stroomt, mogelijks onder een opgelegde 
consolidatiebelasting. 

Er kunnen drie types doorlatendheidsproeven onderscheiden worden naargelang de grondsoort en 
de geschatte grootte-orde van de waterdoorlatendheid van het monster:  

- de doorlatendheidsproef onder veranderlijk verval (VV); 

- de doorlatendheidsproef onder constant verval in het doorlatendheidstoestel (CV dl-cel); 

- de doorlatendheidsproef onder constant verval of constante flow in de triaxiaalcel (CV tx-cel). 

Tenzij anders opgelegd in de opdrachtdocumenten wordt de verticale doorlatendheid van een 
grondmonster bepaald.  

De opdrachtdocumenten vermelden het aantal en het type van de uit te voeren 
doorlatendheidsproeven.  

De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om het aantal proeven te verminderen of te 
vermeerderen. 

De doorlatendheidsproef wordt uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van  
NBN EN ISO 17892-11, tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen. 

Wanneer onder deze paragraaf en subparagrafen de ‘voorgeschreven norm’ vermeld wordt, dan 
wordt daarmee bedoeld alle paragrafen die betrekking hebben op algemene bepalingen en de 
specifieke paragrafen die betrekking hebben op: 

1. de “Falling head test” in “de oedometer ring permeameter”, voor wat betreft de 
doorlatendheidsproef onder “Veranderlijk verval”; 
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2. de “Constant head test” in “de cilindrische permeameter”, voor wat betreft de 
doorlatendheidsproef onder “Constant verval” in een waterdoorlatendheidstoestel; 

3. de “Constant head test” of “constant flow test” in “de flexibele wall permeameter”, voor wat 
betreft de doorlatendheidsproef onder “Constant verval” of “constant flow” in een triaxiaalcel. 

Voor elke van de drie methodes geldt: 

- de vereisten welke aan de omgevingsomstandigheden (vnl. temperatuur uitvoeringsplaats proef) 
gesteld worden, dienen gevolgd te worden; 

- de meetopstelling bevat alle onderdelen zoals beschreven in de voorgeschreven norm voor wat 
betreft het voorbereiden van het monster en het uitvoeren van de doorlatendheidsproef; 

- alle materialen en meetapparatuur dienen te voldoen aan de vereisten en bepalingen van de 
voorgeschreven norm;  

- één doorlatendheids-test bestaat uit meerdere metingen (telkens over een representatief 
tijdsinterval) zoals vastgelegd in de voorgeschreven norm. Tenzij anders bepaald in de 
opdrachtdocumenten, zijn de bepalingen hierover uit de norm van toepassing; 

- alle kalibratiecertificaten en verificatiedocumenten zoals in de bepalingen van de voorgeschreven 
norm dienen voorgelegd te kunnen worden op eenvoudig verzoek van de aanbestedende 
overheid; 

- kalibratie- en verificatietermijnen zoals in de bepalingen van de voorgeschreven norm dienen 
gerespecteerd te worden. 

 Omgevingstemperatuur: 

De doorlatendheidsproef wordt bij voorkeur uitgevoerd bij een omgevingstemperatuur van 10 °C.  

Indien de gemiddelde omgevingstemperatuur, van de ruimte waarin de doorlatendheidsproef wordt 
uitgevoerd, verschillend is van 10 °C ± 1 °C, wordt de doorlatendheidscoëfficiënt omgerekend naar 
deze bij 10¨C, met omrekenfactoren zoals beschreven in eisen van de voorgeschreven norm. Het 
rapport vermeldt uitdrukkelijk de omgevingstemperatuur bij uitvoering en al dan niet omrekening 
naar een andere temperatuur van de resultaten. In geen geval zal de variatie van de temperatuur, 
gedurende de uitvoering van een test, meer variëren dan toegestaan in de voorgeschreven norm. 

Het rapport vermeldt uitdrukkelijk elke afwijking van deze eis met betrekking tot de 
uitvoeringstemperatuur. 

4.6.1.1.A DOORLATENDHEID ONDER VERANDERLIJK VERVAL  

Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten, wordt deze proef uitgevoerd op ongeroerde 
monsters Categorie A, ontnomen zoals beschreven in SB 260-22-2.4. 

Het deelmonster wordt zo gekozen dat eventuele discontinuïteiten in het monster de 
proefresultaten niet kunnen beïnvloeden. 

De eisen waaraan de afmetingen van het proefmonster moeten voldoen staan beschreven in de 
voorgeschreven norm. 

Zeker voor sterk samendrukbare proefmonsters dient de proef uitgevoerd te worden in de juiste 
spanningstoestand. De opdrachtdocumenten kunnen de consolidatiespanning vermelden.  

In ieder geval dient het proefmonster geconsolideerd te worden onder een spanning die de 
evenwichtstoestand verzekert (rekening houdend met het opgelegd verhang tijdens de proef zelf). 

De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de bepaling van de doorlatendheid te 
vragen op eenzelfde monster, bij meerdere consolidatiespanningen, zonder dat er opnieuw wordt 
ingebouwd. Indien van toepassing bepalen de opdrachtdocumenten de specificaties  
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De meerkost voor de bepaling van de doorlatendheid bij bijkomende consolidatiespanning wordt in 
een afzonderlijke post opgegeven 

4.6.1.1.B DOORLATENDHEID ONDER CONSTANT VERVAL IN HET 
WATERDOORLATENDHEIDSTOESTEL 

Doorlatendheidsproef onder constant verval in het waterdoorlatendheidstoestel kan op een geroerd 
of gehomogeniseerd ongeroerd monster worden uitgevoerd in zoverre de hoeveelheid beschikbaar 
monster dit toelaat.  

Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten, wordt deze proef uitgevoerd op monsters, 
ontnomen en behandeld zoals beschreven in SB 260-22-2.4, SB 260-22-2.5 en SB 260-22-2.6.  

Het monster kan ook met de handschop ontnomen moeten worden op het terrein. In dit geval, 
zullen de opdrachtdocumenten de te ontnemen aantallen en de hoeveelheid (in g) beschrijven. 

De ontnomen monsters moeten in een stevige plastic pot met deksel gestockeerd zitten om naar het 
desgewenst labo te transporteren. De potten voldoen aan volgende eisen: doorzichtig, plastieken, 
hermetisch gesloten bokalen/potten met een inhoud van circa 0.7 liter. Deze zijn zodanig 
vervaardigd dat men er eenvoudig met de hand in kan om grond uit te nemen voor de 
grondsoortbeschrijving, dwz. dat de opening bovenaan een minimale diameter van 10cm heeft. 

De potten zijn bijna volledig gevuld met het monster. 

Indien voor een monster grotere hoeveelheden moeten ontnomen worden (in geval van grind of een 
groot aantal proeven), moet dit monster in een stevig plastic vat met deksel gestockeerd zitten om 
naar het labo te transporteren. 

In geen geval worden plastic zakken gebruikt. 

4.6.1.1.B.1 Etikettering van de grondmonsters 

Op iedere monsterpot en iedere monstervat dient een etiket gekleefd met opgave van volgende 
identificatiegegevens: 

- opdrachtnemer/aanbestedende overheid; 

- nummer van het dossier; 

- ontnameplaats (gemeente en site). Met de site wordt bedoeld de werf, de rivieroever, de straat 
enz.; 

- doel van het onderzoek; 

- nummer van de ontnameplaats; 

- volgnummer van het monster; 

- ontnamediepte van het monster; 

- datum ontname. 

4.6.1.1.B.2 Transport naar en afgifte van grondmonsters 

Na ontname van de monsters worden de daartoe bestemde velden van het formulier 
“Monsterbehandeling afgifte in het laboratorium”(zie SB 260-22-2.12.3) ingevuld door de 
opdrachtnemer. Het volledig ingevulde formulier, tevens voorzien van handtekening en datum, 
wordt voorafgaandelijk of ten laatste bij afgifte van de monsters, bezorgd aan het opdrachtnemende 
labo. Het formulier wordt bij ontvangst monsters onmiddellijk afgetekend ter bevestiging van 
correcte levering door een verantwoordelijke voor ontvangst van de grondmonsters. 
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Transport van de monsters naar het laboratorium is inbegrepen in de post van ontname van 
geroerde monsters op het maaiveld. 

De bestemming van de monsters wordt opgegeven in de opdrachtdocumenten. 

De eisen waaraan de afmetingen van het proefmonster minimaal moeten voldoen staan beschreven 
in de voorgeschreven norm. 

De opdrachtdocumenten bepalen het poriënvolume (of de dichtheid) van het ingebrachte monster 
waarbij de doorlatendheidsproef onder constant verval in het doorlatendheidstoestel uitgevoerd 
wordt. 

Het gewicht aan grond die in het gekend volume (waarover het verval gemeten wordt) wordt 
ingebracht, moet daarop afgestemd worden.  

Het werkelijk poriënvolume dient ook steeds berekend te worden en meegedeeld te worden in de 
rapportering. Het rapport maakt er melding van als het poriënvolume afwijkt van het gevraagde 
poriënvolume. 

4.6.1.1.B.3 De opgelegde/op te leggen hydraulische gradiënt: 

De hydraulische gradiënt wordt zo ingesteld dat er een met voldoende nauwkeurigheid meetbaar 
volume water doorstroomt, over een praktisch haalbare periode. De opdrachtdocumenten kunnen 
de gewenste hydraulische gradiënt vermelden. 

Doch, de uitvoerder van de proef dient er op toe te zien dat de stroming blijft voldoen aan de wet 
van Darcy (geen turbulente stroming). Indien dit niet het geval is, wordt dit uitdrukkelijk in de 
rapportering vermeld. De uitvoerder laat de hydraulische gradiënt dan variëren tot voldoening. 

4.6.1.1.C DOORLATENDHEID ONDER CONSTANT VERVAL OF ONDER CONSTANT FLOW IN DE 
TRIAXIAALCEL 

Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten, wordt deze proef uitgevoerd op ongeroerde 
monsters Categorie A, ontnomen zoals beschreven in SB 260-22-2.4. 

De diameter van het monster wordt zo gekozen dat eventuele discontinuïteiten in het monster de 
proefresultaten niet kunnen beïnvloeden. 

De eisen waaraan de afmetingen van het proefmonster moeten voldoen staan beschreven in de 
voorgeschreven norm. 

Zeker voor sterk samendrukbare proefmonsters dient de proef uitgevoerd te worden in de juiste 
spanningstoestand.  

De opgelegde/op te leggen hydraulische gradiënt of constant flow kan bepaald worden a.d.h.v. 
onder andere de te onderzoeken toestand op de site. De opdrachtdocumenten bepalen de op te 
leggen hydraulische gradiënt of flow. Doch, de uitvoerder van de proeven ziet er op toe dat de 
stroming blijft voldoen aan wet van Darcy (geen turbulente stroming). Indien dit niet het geval is, 
wordt dit uitdrukkelijk in de rapportering vermeld. De uitvoerder laat de opgelegde 
randvoorwaarden dan variëren tot voldoening. 

Indien relevant, vermelden de opdrachtdocumenten ook de op te leggen inwendige druk (Back 
Pressure) en celdruk. 

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de bepaling van de doorlatendheid te vragen op 
eenzelfde monster, bij meerdere consolidatiespanningen, zonder dat er opnieuw wordt ingebouwd. 
Indien van toepassing bepalen de opdrachtdocumenten de specificaties  

De meerkost voor de bepaling van de doorlatendheid bij bijkomende consolidatiespanning wordt in 
een afzonderlijke post opgegeven. 
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4.6.1.2 Wijze van uitvoering 

Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten dienen de eisen en richtlijnen uit de 
voorgeschreven norm gevolgd te worden. 

4.6.1.2.A DOORLATENDHEID ONDER VERANDERLIJK VERVAL  

Tenzij anders bepaald in de opdrachtdocumenten, worden de bepalingen uit de voorgeschreven 
norm m.b.t. de uitvoering van de doorlatendheidsproef onder “Falling head” in “de oedometer ring 
permeameter” gevolgd voor alle deelaspecten van de proef die hieronder beschreven worden.  

Volgende deelaspecten komen in de proefuitvoering aan bod: 

4.6.1.2.A.1 Voorbereiden van het monster 

Voor ongeroerde monsters maakt het verwijderen van het te beproeven monsters uit zijn recipiënt, 
op een wijze dat het monster zo min mogelijk verstoord wordt, integraal deel uit van de uitvoering 
van deze proef. 

De uitvoerder van deze proef zal de nodige ervaring hebben om bij het voorbereiden van de 
deelmonsters/het deelmonster het monster zo onverstoord mogelijk te houden. 

De afmetingen en de massa van elk van de proefmonsters worden bepaald vóór beproeving. 

De proef wordt steeds uitgevoerd op een representatief, ongeroerd deel van het te beproeven 
monster. Bij heterogeniteit van het te onderzoeken monster dient extra aandacht besteed te worden 
aan de keuze van het te beproeven gedeelte/de te beproeven deelmonsters.  

Bij heterogeniteit vermeldt het rapport duidelijk de beschrijving ‘op zicht’ van de delen van het 
heterogene monster. In het rapport is duidelijk vermeld welke delen beproefd werden. 

Voor gevormde monsters worden de bepalingen uit de voorgeschreven norm gevolgd. In dit geval 
vermelden de opdrachtdocumenten de specificaties voor het vormen van het deelmonster. 

4.6.1.2.A.2 Inbouwen van het monster 

Tijdens het voorbereiden en inbouwen van het monster dient specifieke aandacht besteed te worden 
aan het voorkomen van bypass lekken door holtes, in en rondom het monster, zoals aangegeven in 
de voorgeschreven norm. 

4.6.1.2.A.3 Verzadigen van het monster 

De doorlatendheidsmetingen dienen steeds uitgevoerd te worden op een 100 % verzadigd monster. 
Het verzadigen van het monster behoort tot de voorbereiding van het monster. 

Hoogteveranderingen van het monster worden opgemeten. 

4.6.1.2.A.4 Consolideren van het monster 

Het monster/de (deel)monsters worden geconsolideerd onder de consolidatiedrukken zoals 
opgegeven in de opdrachtdocumenten SB 260-22-4.6.1.1.A. 

De bepalingen van de voorgeschreven norm zijn van toepassing.  

Hoogteveranderingen van het monster worden opgemeten. 

4.6.1.2.A.5 Doorlatendheidsmetingen 

Metingen en eventuele correcties worden uitgevoerd zoals aangegeven in de voorgeschreven norm. 

De opdrachtdocumenten bepalen of er metingen bij verschillende consolidatietoestanden worden 
uitgevoerd op 1 monster. 
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Na de metingen wordt het proefmonster uitgebouwd en wordt het watergehalte na de proef 
bepaald. 

4.6.1.2.A.6 Proefresultaten - uit te voeren berekeningen 

De metingen worden geregistreerd en proefresultaten berekend overeenkomstig de bepalingen uit 
de voorgeschreven norm. 

Elke meting op één proefmonster levert een waarde op voor de doorlatendheid. Alle berekende 
waarden, bij de opgelegde spanning, worden gerapporteerd. 

Correcties m.b.t. de veranderende hoogte tijdens de proef en m.b.t. verdamping (indien significant) 
moeten doorgevoerd worden bij de berekeningen. 

De doorlatendheid wordt berekend zoals in de voorgeschreven norm aangegeven is voor de 
opstelling en het juiste type. Het verslag vermeldt de gebruikte formule(s). 

De verkregen doorlatendheidscoëfficiënt wordt gecorrigeerd/omgerekend indien de 
omgevingstemperatuur waarbij de proef werd uitgevoerd, verschillend is van 10 °C. Deze correctie 
gebeurt zoals in de voorgeschreven norm aangegeven is. Het rapport vermeldt het originele 
berekende resultaat én het omgerekende. 

Los van overige gevraagde laboratoriumproeven maakt de bepaling van het watergehalte, de 
volumemassa, het poriëngetal en de verzadigingsgraad - vóór en na de proef- van de (deel)monsters 
integraal deel uit van deze doorlatendheidsproef. 

4.6.1.2.B DOORLATENDHEID ONDER CONSTANT VERVAL IN HET 
WATERDOORLATENDHEIDSTOESTEL 

Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten dienen de bepalingen uit de voorgeschreven norm 
m.b.t. de uitvoering van de doorlatendheidsproef onder “Constant verval” in een 
waterdoorlatendheidstoestel, gevolgd te worden voor alle deelaspecten van de proef die hieronder 
beschreven worden.  

Volgende deelaspecten komen in de proefuitvoering aan bod: 

4.6.1.2.B.1 Voorbereiden van het monster 

Het gewicht aan grond dat in de doorlatendheidscel (gekend volume) wordt ingebracht, wordt 
berekend op het gevraagde poriënvolume.  

Het werkelijk poriënvolume dient ook steeds berekend te worden en meegedeeld te worden in de 
rapportering. Het rapport maakt er melding van als het poriënvolume afwijkt van het gevraagde 
poriënvolume. 

4.6.1.2.B.2 Inbouwen van het monster 

De droge, gehomogeniseerde (berekende) hoeveelheid monster wordt in de cel ingebracht 
overeenkomstig de bepalingen van de de voorgeschreven norm. 

Alle nodige voorzorgsmaatregelen dienen genomen te worden om geen verlies aan materiaal of 
bypass lekken te verkrijgen door holtes in en rond het monsters tijdens de proef. 

4.6.1.2.B.3 Verzadigen van het monster 

De doorlatendheidsmetingen dienen steeds uitgevoerd te worden op een 100 % verzadigd monster. 
Het verzadigen van het monster behoort tot de voorbereiding van het monster. 

4.6.1.2.B.4 Doorlatendheidsmetingen 
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Metingen worden uitgevoerd zoals aangegeven in de voorgeschreven norm. 

De manier waarop (de hoeveelheid van) doorstromend water gemeten wordt, dient afgestemd te 
worden op het type proefuitvoering en type monster (grondsoort), zoals aangegeven in de 
voorgeschreven norm. 

Voor het verkrijgen van relevante en consistente poefresultaten zullen mogelijks opeenvolgende 
metingen met een verschillend verval dienen uitgevoerd te worden.  

4.6.1.2.B.5 Proefresultaten - uit te voeren berekeningen 

De proefresultaten worden berekend overeenkomstig de bepalingen uit de voorgeschreven norm. 

Elke opeenvolgende meting op één proefmonster levert een waarde op voor de doorlatendheid. Alle 
berekende waarden, bij het opgelegde verval, worden gerapporteerd. 

Correcties m.b.t. de veranderende hoogte tijdens de proef en m.b.t. verdamping (indien significant) 
moeten doorgevoerd worden bij de berekeningen. 

De doorlatendheid wordt berekend zoals in de voorgeschreven norm aangegeven is voor de 
opstelling en het juiste type. Het verslag vermeldt de gebruikte formule(s). 

De verkregen doorlatendheidscoëfficiënt wordt gecorrigeerd/omgerekend indien de 
omgevingstemperatuur waarbij de proef werd uitgevoerd, verschillend is van 10 °C. Deze correctie 
gebeurt zoals in de voorgeschreven norm aangegeven is. Het rapport vermeldt het originele 
berekende resultaat én het omgerekende. 

4.6.1.2.C DOORLATENDHEID ONDER CONSTANT VERVAL OF CONSTANT FLOW IN DE TRIAXIAALCEL 

Tenzij anders bepaald in de opdrachtdocumenten, worden de bepalingen uit de voorgeschreven 
norm m.b.t. de uitvoering van de doorlatendheidsproef onder “Constant head” of onder “Constant 
flow” in een flexible wall permeameter gevolgd voor alle deelaspecten van de proef die hieronder 
beschreven worden.  

Volgende deelaspecten komen in de proefuitvoering aan bod: 

4.6.1.2.C.1 Voorbereiden van het monster 

Voor ongeroerde monsters maakt het verwijderen van het te beproeven monsters uit zijn recipiënt, 
op een wijze dat het monster zo min mogelijk verstoord wordt, integraal deel uit van de uitvoering 
van deze proef. 

De uitvoerder van deze proef zal de nodige ervaring hebben om bij het voorbereiden van de 
deelmonsters/het deelmonster het monster zo onverstoord mogelijk te houden. 

De afmetingen en de massa van elk van de proefmonsters worden bepaald vóór beproeving. 

De proef wordt steeds uitgevoerd op een representatief, ongeroerd deel van het te beproeven 
monster. Bij heterogeniteit van het te onderzoeken monster dient extra aandacht besteed te worden 
aan de keuze van het te beproeven gedeelte/de te beproeven deelmonsters.  

Bij heterogeniteit vermeldt het rapport duidelijk de beschrijving ‘op zicht’ van de delen van het 
heterogene monster. In het rapport is duidelijk vermeld welke delen beproefd werden. 

Voor gevormde monsters worden de bepalingen uit de voorgeschreven norm gevolgd. In dit geval 
vermelden de opdrachtdocumenten de specificaties voor het vormen van het deelmonster. 

4.6.1.2.C.2 Inbouwen van het monster 
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Tijdens het voorbereiden en inbouwen van het monster dient specifieke aandacht besteed te worden 
aan het voorkomen van bypass lekken door holtes, in en rondom het monster, zoals aangegeven in 
de voorgeschreven norm. 

4.6.1.2.C.3 Verzadigen van het monster 

De doorlatendheidsmetingen dienen steeds uitgevoerd te worden op een 100 % verzadigd monster. 
Het verzadigen van het monster behoort tot de voorbereiding van het monster. 

Verzadigen van het monster kan gebeuren d.m.v. doorstroming van het monster of d.m.v. het 
opvoeren van de binnendruk (BP) in het monster. 

De bepalingen van de voorgeschreven norm zijn van toepassing. 

4.6.1.2.C.4 Consolideren van het monster 

Het monster /de (deel)monsters worden geconsolideerd onder de consolidatiedrukken zoals 
opgegeven in de opdrachtdocumenten SB 260-22-4.6.1.1.C. 

De bepalingen van de voorgeschreven norm zijn van toepassing.  

4.6.1.2.C.5 Doorlatendheidsmetingen 

Metingen en eventuele correcties worden uitgevoerd zoals aangegeven in de voorgeschreven norm. 

De manier waarop (de hoeveelheid van) doorstromend water gemeten wordt, dient afgestemd te 
worden op het type proefuitvoering en type monster (grondsoort), zoals aangegeven in de 
voorgeschreven norm. 

Voor het verkrijgen van relevante en consistente poefresultaten zullen mogelijks opeenvolgende 
metingen met een verschillend verval dienen uitgevoerd te worden.  

Het aantal in de norm vereiste opeenvolgende metingen over verschillende representatieve 
tijdsintervallen wordt gerespecteerd. 

De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de bepaling van de doorlatendheid te 
vragen op eenzelfde monster, bij meerdere consolidatiespanningen, zonder dat er opnieuw wordt 
ingebouwd. Indien van toepassing bepalen de opdrachtdocumenten de specificaties  

De meerkost voor de bepaling van de doorlatendheid bij bijkomende consolidatiespanning wordt in 
een afzonderlijke post opgegeven. 

Na de metingen wordt het proefmonster uitgebouwd en worden volumemassa en watergehalte na 
de proef bepaald. 

4.6.1.2.C.6 Proefresultaten - uit te voeren berekeningen 

De proefresultaten worden berekend overeenkomstig de bepalingen uit de voorgeschreven norm. 

Elke opeenvolgende meting op één proefmonster levert een waarde op voor de doorlatendheid. Alle 
berekende waarden, bij het opgelegde verhang, worden gerapporteerd. 

Correcties m.b.t. de veranderende hoogte tijdens de proef moeten doorgevoerd worden bij de 
berekeningen. 

De doorlatendheid wordt berekend zoals in de voorgeschreven norm aangegeven is voor de 
opstelling en het juiste type. Het verslag vermeldt de gebruikte formule(s). 

De verkregen doorlatendheidscoëfficiënt wordt gecorrigeerd/omgerekend indien de 
omgevingstemperatuur waarbij de proef werd uitgevoerd, verschillend is van 10 °C. Deze correctie 
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gebeurt zoals in de voorgeschreven norm aangegeven is. Het rapport vermeldt het originele 
berekende resultaat én het omgerekende. 

Los van overige gevraagde laboratoriumproeven maakt de bepaling van het watergehalte, de 
volumemassa, het poriëngetal en de verzadigingsgraad - vóór en na de proef- van de (deel)monsters 
integraal deel uit van deze doorlatendheidsproef. 

4.6.1.3 Rapportering 

Alle gegevens, relevante grootheden en proefresultaten moeten gerapporteerd worden zoals in de 
bepalingen van de voorgeschreven norm. 

De rapportering is integraal inbegrepen in de prijs.  
De rapportering vermeldt alle gekende gegevens van het beproefde monsters die de eenduidige 
identificatie van het monster garandeert en de traceerbaarheid van herkomst mogelijk maakt. 

De rapportering vermeldt alle ongewone vaststellingen m.b.t. het monster en afwijkingen van de 
opgelegde norm tijdens de proef zoals daar bv. zijn: 

- heterogeniteit van het monster; 

- onvoldoende massa monster om te voldoen aan de in de norm opgelegde te beproeven 
hoeveelheid. 

Algemeen dienen in de rapportering duidelijk de meetwaarden terug te vinden zijn, evenals de 
gebruikte formules en de daarmee berekende grootheden. 

De opdrachtdocumenten bepalen of de opdrachtnemer de metingen /meetreeksen en resultaten 
digitaal aanlevert aan de aanbestedende overheid en in welk formaat. Dit kan geenszins aanleiding 
geven tot een meerprijs. 

4.6.2 Meetmethode voor hoeveelheden 

In de eenheidsprijs van de doorlatendheidsproef is de volledige rapportering van alle opgemeten en 
berekende grootheden inbegrepen. 

De bepaling van het watergehalte, de volumemassa en desgevallend de saturatiegraad van de 
proef(deel)monster maken integraal deel uit van de doorlatendheidsproef en zijn inbegrepen in de 
eenheidsprijs. 

Indien een inbreuk op het toepassen van de bestekseisen wordt vastgesteld geeft dit aanleiding tot 
het niet betalen van de proef.  

De doorlatendheidsproef onder veranderlijk verval in een oedometer permeameter voor 1 
consolidatiedruk wordt uitgedrukt in stuk. 

De doorlatendheidsproef onder constant verval in het doorlatendheidstoestel wordt uitgedrukt in 
stuk. 

De doorlatendheidsproef onder constant verval of constant flow in een triaxiaalcel voor 1 
consolidatiedruk wordt uitgedrukt in stuk 

De meerprijs voor het vormen van monsters in het labo wordt uitgedrukt in stuk. 

De meerprijs voor de bepaling van de doorlatendheid onder veranderlijk verval in een oedometer 
permeameter, bij bijkomende consolidatiespanning, wordt uitgedrukt in stuk. 

De meerprijs voor de bepaling van de doorlatendheid onder constant verval of constant flow in 
triaxiaalcel, bij bijkomende consolidatiespanning, wordt uitgedrukt in stuk. 
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4.6.3 Controle 

De aanbestedende overheid kan op elk ogenblik een audit uitvoeren. 

Indien een inbreuk op het toepassen van de bestekseisen wordt vastgesteld geeft dit aanleiding tot 
het niet betalen van de proef.  

4.7 Proctorproef 

4.7.1 Beschrijving 

Het doel van de proctorproef is het bepalen van de relatie tussen het watergehalte en de droge 
volumemassa van een grond of een met hydraulische bindmiddelen behandelde grond.  

De resultaten van een proctorproef geven een inschatting van de maximale droge volumemassa die 
kan bekomen worden voor een grond(type) en het corresponderende watergehalte. 

Zowel bij de versterkte als de standaard proctorproef wordt een grondmonster met verschillende 
watergehaltes gecompacteerd onder een welbepaalde verdichtingsenergie. 

De opdrachtdocumenten vermelden het aantal en het type van de uit te voeren proctorproeven. 

De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om het aantal proeven te verminderen of te 
vermeerderen. 

4.7.1.1 Kenmerken van de uitvoering 

Proctorproeven kunnen op elk type van geroerd of ongeroerd monsters worden uitgevoerd in 
zoverre de hoeveelheid beschikbaar monster dit toelaat.  

Het monster kan ook met bijvoorbeeld de handschop of kraan nog moeten ontnomen worden op het 
terrein. In dit geval, zullen de opdrachtdocumenten de te ontnemen aantallen en de hoeveelheid (in 
kg) beschrijven. 

De ontnomen monsters moeten in een stevige plastic vat met deksel gestockeerd zitten om naar het 
desgewenst labo te transporteren. In geen geval worden plastic zakken gebruikt. 

4.7.1.1.A ETIKETTERING VAN DE GRONDMONSTERS 

Op ieder recipiënt en ieder monstervat dient een etiket gekleefd met opgave van volgende 
identificatiegegevens: 

- opdrachtnemer/aanbestedende overheid; 

- nummer van het dossier; 

- ontnameplaats (gemeente en site). Met de site wordt bedoeld de werf, de rivieroever, de straat 
enz.; 

- doel van het onderzoek; 

- nummer van de ontnameplaats; 

- volgnummer van het monster; 

- ontnamediepte van het monster; 

- datum ontname. 

4.7.1.1.B TRANSPORT NAAR EN AFGIFTE VAN GRONDMONSTERS 

Na ontname van de monsters worden de daartoe bestemde velden van het formulier 
“Monsterbehandeling afgifte in het laboratorium”(zie SB 260-22-2.12.3)ingevuld door de 
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opdrachtnemer. Het volledig ingevulde formulier, tevens voorzien van handtekening en datum, 
wordt voorafgaandelijk of ten laatste bij afgifte van de monsters, bezorgd aan het opdrachtnemende 
labo. Het formulier wordt bij ontvangst monsters onmiddellijk afgetekend ter bevestiging van 
correcte levering door een verantwoordelijke voor ontvangst van de grondmonsters. 

Transport van de monsters naar het laboratorium is inbegrepen in de post van ontname van 
geroerde monsters op het maaiveld. 

De bestemming van de monsters wordt opgegeven in de opdrachtdocumenten. 

In het specifiek geval van ontnemen van monsters voor milieuhygiënisch onderzoek, zal een erkend 
bodemsaneringsdeskundige de conserveringsvoorschriften bepalen. Hij zal een 
bemonsteringsvoorstel opmaken dat voldoet aan de geldende regelgeving zoals beschreven in de 
opdrachtdocumenten.  

De bodemsaneringsdeskundige zal bovendien gedurende het bewaren van de monsters en het 
transport waken over de toepassing van de vigerende regelgevingen omtrent behandelen, bewaren 
en transporteren van de monsters voor milieuhygiënisch onderzoek. Hij voorziet ter plaatse de 
monsters van een kenteken. Hij zorgt dat de nodige veiligheidsmaatregelen gekend zijn en gevolgd 
worden. 

4.7.1.1.C DE PROCTORPROEFUITVOERING  

De proctorproef dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de bepalingen van 
NBN EN 13286-2, tenzij de opdrachtdocumenten het anders vermelden. 

Indien de opdrachtdocumenten geen keuze opgeven tussen Standaard of Versterkte proctorproef 
wordt het type bepaald door de opdrachtnemer aan de hand van de granulometrische kenmerken 
van het te beproeven monster, zoals beschreven in de voorgeschreven norm. 

De meetopstelling bevat alle onderdelen zoals beschreven in de voorgeschreven norm.  

Details van de opstelling zijn overeenkomstig de voorgeschreven norm. 

Alle materialen en meetapparatuur dienen te voldoen aan de vereisten en bepalingen van de 
voorgeschreven norm. 

Alle kalibratiecertificaten en verificatiedocumenten zoals in de bepalingen van de voorgeschreven 
norm dienen voorgelegd te kunnen worden op eenvoudig verzoek van de aanbestedende overheid. 

Kalibratie- en verificatietermijnen zoals in de bepalingen van de voorgeschreven norm dienen 
gerespecteerd te worden.  

4.7.1.2 Wijze van uitvoering 

Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten dienen de bepalingen uit de voorgeschreven norm 
m.b.t. de uitvoering van de proef gevolgd te worden. Volgende deelaspecten komen in de 
proefuitvoering aan bod: 

4.7.1.2.A VOORBEREIDEN VAN HET MONSTER 

De bepalingen uit NBN EN 13286-2 zijn volledig van toepassing. 

Er worden vijf deelmonsters voorbereid voor beproeving. 

4.7.1.2.B UITVOEREN VAN DE PROCTORPROEF 

De uitvoering wordt mede bepaald door de bevindingen uit de voorbereiding van het monster 
(zeving). De proef wordt uitgevoerd volgens de bepalingen uit NBN EN 13286-2. 
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De standaard proctorproef wordt in regel uitgevoerd met de lichte hamer en kleine valhoogte over 
drie lagen. Het aantal slagen wordt mede bepaald door de aanbevolen te gebruiken afmetingen van 
de proctorpot. 

De versterkte proctorproef wordt in regel uitgevoerd met de zware hamer en grote valhoogte over 
vijf lagen. Het aantal slagen wordt mede bepaald door de aanbevolen te gebruiken afmetingen van 
de proctorpot. 

Het proctorapparaat moet zo uitgevoerd zijn dat de verdichtingsenergie per laag constant is (met 
eenzelfde aantal slagen uiteraard). Dit betekent dat de valhoogte correct dient aangepast te zijn aan 
de hoogte van het oppervlak dat aangestampt wordt. 

De voorgeschreven verdichting wordt steeds op minstens vijf deelmonsters uitgevoerd (uitvoering op 
drie deelmonsters is niet toegestaan tenzij in het uitzonderlijk geval van gebrek aan monster en mits 
uitdrukkelijke goedkeuring van de aanbestedende overheid).  

Metingen en wegingen zoals in de voorgeschreven norm dienen uitgevoerd te worden tot op de 
opgegeven precisie.  

Indien uit de berekeningen en de bepaling van de maximale droge volumemassa, met 
corresponderend optimum watergehalte, blijkt dat de beproefde punten geen goede verdeling geven 
voor een correcte, onbetwistbare bepaling van het optimum, dienen één of meerdere bijkomende 
deelmonsters aangemaakt en beproefd te worden. Indien er niet voldoende oorspronkelijk materiaal 
beschikbaar zou zijn, dan dient dit uitgevoerd te worden op herbruik materiaal, mits uitdrukkelijke 
vermelding hiervan in de rapportering. Bijkomende beproefde deelmonsters kunnen geen aanleiding 
geven tot verrekeningen. Ze maken deel uit van de proef. 

Alle afwijkingen en uitzonderlijke vaststellingen zoals herbruik van materiaal, uitpersen van water 
tijdens opstampen e.d. dienen vermeld te worden in de rapportering. 

4.7.1.2.C UIT TE VOEREN BEREKENINGEN - PROEFRESULTATEN  

Overeenkomstig de eisen uit NBN EN 13286-2 dienen volgende grootheden voor elk monster 
berekend/bepaald te worden: 

- per opgestampte proctorpot: 

- massa nat; 
- volume van de pot; 
- watergehalte (op een representatief deel van het monster); 
- volumemassa nat en droog. 

Voor het te beproeven monster worden de meetpunten grafisch uitgezet (minimaal vijf). De 
maximale droge volumemassa, met corresponderend optimum watergehalte wordt bepaald. 

De opdrachtdocumenten specificeren of correcties moeten toegepast worden op de berekende 
waarden ingeval van overmatige aanwezigheid van grof materiaal. 

Algemeen dienen in de rapportering duidelijk de meetwaarden terug te vinden zijn, evenals de 
gebruikte formules en de daarmee berekende grootheden. 

4.7.1.3 Rapportering 

De rapportering gebeurt volledig overeenkomstig de eisen uit de voorgeschreven norm. 

De rapportering is integraal inbegrepen in de prijs.  
De rapportering vermeldt alle gekende gegevens van het beproefde monster die de eenduidige 
identificatie van het monster garanderen en de traceerbaarheid van herkomst mogelijk maken. 
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De rapportering vermeldt alle vaststellingen en afwijkingen van de opgelegde norm tijdens de proef 
zoals daar bv. zijn: 

- grondsoortbeschrijving op zicht; 

- herbruik van materiaal; 

- uitpersen van water tijdens opstampen; 

- … 

In de rapportering zijn ook de specificaties van de uitgevoerde proef duidelijk weer te vinden:  

- type proctorproef; 

- aangewende apparatuur (handmatig of automatisch proctorapparaat). 

In de rapportering dienen de meetwaarden terug te vinden zijn, evenals de gebruikte formules en de 
daarmee berekende grootheden: 

- per opgestampte proctorpot: 

- watergehalte (op een representatief deel van het monster); 
- volumemassa nat en droog. 

Voor elk van de te beproeven monsters worden de resultaten van de voorbereidende zevingen 
meegedeeld. 

Voor elk van de te beproeven monsters worden de meetpunten grafisch uitgezet (minimaal vijf). De 
maximale droge volumemassa, met corresponderend optimum watergehalte wordt bepaald. 

De opdrachtdocumenten bepalen of de opdrachtnemer de metingen /meetreeksen en resultaten 
digitaal aanlevert aan de aanbestedende overheid en in welk formaat. Dit kan geenszins aanleiding 
geven tot een meerprijs. 

4.7.2 Meetmethode voor hoeveelheden 

4.7.2.1 De ontname van geroerde monsters op het terrein (zonder in situ boring) 

Deze post wordt uitgedrukt in stuk.  

Deze post omvat de ontname van geroerde monsters (zonder boring) op het terrein volgens de 
bepalingen van SB 260-22-4.7.1.1, uitgezonderd de monsters ontnomen zoals beschreven in  
SB 260-22-2.4, 2.5 en 2.6. De ontname van monsters zoals beschreven in SB 260-22-2.4, 2.5 en 2.6 
zitten vervat in de respectievelijke posten. 

De levering van de plastic potten met deksel en het transport naar het laboratorium is inbegrepen in 
deze prijs. 

4.7.2.2 Meerprijs voor ontname van geroerde monsters in het kader van milieuhygiënisch 
onderzoek  

Deze post wordt uitgedrukt in stuk.  

De levering van de plastic potten met deksel en het transport naar het laboratorium is inbegrepen in 
deze prijs. 

4.7.2.3 Het uitvoeren van de proctorproef 

De voorbereiding van het monster en de volledige uitvoering zoals beschreven hierboven, evenals de 
volledige rapportering is inbegrepen in deze post. 

Het uitvoeren van de standaard proctorproef wordt uitgedrukt in stuk. 
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Het uitvoeren van de versterkte proctorproef wordt uitgedrukt in stuk. 

4.7.3 Controle 

De aanbestedende overheid kan op elk ogenblik een audit uitvoeren.  

Indien een inbreuk op het toepassen van de bestekseisen wordt vastgesteld, geeft dit aanleiding tot 
het niet betalen van de proef, in het bijzonder wanneer geen correcte verdeling van de meetpunten 
t.o.v. het optimum wordt voorgelegd. Bijkomende (gevraagde) deelproeven en/of hernemingen die 
daaruit volgen zullen geen aanleiding geven tot verrekeningen. 

4.8 Bepalen van de korrelvolumemassa op een grondmonster 

4.8.1 Beschrijving 

Het doel van de proef is het bepalen van de korrelvolumemassa van de grond.  

De opdrachtdocumenten vermelden het aantal uit te voeren proeven voor de bepaling van de 
korrelvolumemassa. 

De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om het aantal proeven te verminderen of te 
vermeerderen. 

4.8.1.1 Kenmerken van de uitvoering 

Deze proef wordt uitgevoerd op de toegeleverde of aangeduide monsters zoals vermeld in de 
opdrachtdocumenten.  

Proeven ter bepaling van de korrelvolumemassa kunnen op elk type van geroerd of ongeroerd 
monsters worden uitgevoerd in zoverre de hoeveelheid beschikbaar monster dit toelaat.  

Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten, wordt deze proef uitgevoerd op monsters, 
ontnomen en behandeld zoals beschreven in SB 260-22-2.4, 2.5 en 2.6.  

Het monster kan ook met bijvoorbeeld de handschop nog moeten ontnomen worden op het terrein. 
In dit geval, zullen de opdrachtdocumenten de te ontnemen aantallen en de hoeveelheid (in g) 
beschrijven. 

De ontnomen monsters zitten in een stevige plastic pot met deksel gestockeerd om naar het 
desgewenst labo te transporteren. De potten voldoen aan volgende eisen: doorzichtig, plastieken, 
hermetisch gesloten bokalen/potten met een inhoud van circa 0.7 liter. Deze zijn zodanig 
vervaardigd dat men er eenvoudig met de hand in kan om grond uit te nemen voor de 
grondsoortbeschrijving, dwz. dat de opening bovenaan een minimale diameter van 10cm heeft. 

De potten zijn bijna volledig gevuld met het monster. 

Indien voor een monster grotere hoeveelheden worden ontnomen (in geval van grind of een groot 
aantal proeven), zit dit monster in een stevig plastic vat met deksel gestockeerd om naar het labo te 
transporteren. 

In geen geval worden plastic zakken gebruikt. 

4.8.1.1.A ETIKETTERING VAN DE GRONDMONSTERS 

Op iedere monsterpot en iedere monstervat en dient een etiket gekleefd met opgave van volgende 
identificatiegegevens: 

- opdrachtnemer/aanbestedende overheid; 

- nummer van het dossier; 
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- ontnameplaats (gemeente en site). Met de site wordt bedoeld de werf, de rivieroever, de straat 
enz.; 

- doel van het onderzoek; 

- nummer van de ontnameplaats; 

- volgnummer van het monster; 

- ontnamediepte van het monster; 

- datum ontname. 

4.8.1.1.B TRANSPORT NAAR EN AFGIFTE VAN GRONDMONSTERS 

Na ontname van de monsters worden de daartoe bestemde velden van het formulier 
“Monsterbehandeling afgifte in het laboratorium”(zie SB 260-22-2.12.3) ingevuld door de 
opdrachtnemer. Het volledig ingevulde formulier, tevens voorzien van handtekening en datum, 
wordt voorafgaandelijk of ten laatste bij afgifte van de monsters, bezorgd aan het opdrachtnemende 
labo. Het formulier wordt bij ontvangst monsters onmiddellijk afgetekend ter bevestiging van 
correcte levering door een verantwoordelijke voor ontvangst van de grondmonsters. 

Transport van de monsters naar het laboratorium is inbegrepen in de post van ontname van 
geroerde monsters op het maaiveld. 

De bestemming van de monsters wordt opgegeven in de opdrachtdocumenten. 

In het specifiek geval van ontnemen van monsters voor milieuhygiënisch onderzoek, zal een erkend 
bodemsaneringsdeskundige de conserveringsvoorschriften bepalen. Hij zal een 
bemonsteringsvoorstel opmaken dat voldoet aan de geldende regelgeving zoals beschreven in de 
opdrachtdocumenten.  

De bodemsaneringsdeskundige zal bovendien gedurende het bewaren van de monsters en het 
transport waken over de toepassing van de vigerende regelgevingen omtrent behandelen, bewaren 
en transporteren van de monsters voor milieuhygiënisch onderzoek. Hij voorziet ter plaatse de 
monsters van een kenteken. Hij zorgt dat de nodige veiligheidsmaatregelen gekend zijn en gevolgd 
worden. 

4.8.1.1.C DE PROEFUITVOERING VOOR HET BEPALEN VAN DE KORRELVOLUMEMASSA 

De korrelvolumemassa wordt bepaald door middel van: 

- hetzij de pycnometerproef; 

- hetzij de gaspycnometerproef. 

De opdrachtdocumenten specificeren de toe te passen methode. 

De pycnometerproef dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de bepalingen van 
NBN EN ISO 17892-3, tenzij de opdrachtdocumenten het anders vermelden. 

De gaspycnometerproef dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de bepalingen van 
NBN EN ISO 17892-3, tenzij de opdrachtdocumenten het anders vermelden. 

De te hanteren meetmiddelen, meetapparatuur en omgevingscondities voor deze proef zijn 
beschreven in de voorgeschreven norm.  

Alle kalibratiecertificaten en verificatiedocumenten zoals in de bepalingen van de voorgeschreven 
norm dienen voorgelegd te kunnen worden op eenvoudig verzoek van de aanbestedende overheid. 

Kalibratie- en verificatietermijnen zoals in de bepalingen van de voorgeschreven norm dienen 
gerespecteerd te worden.  
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4.8.1.2 Wijze van uitvoering 

M.b.t. de uitvoering van de proef dienen de bepalingen uit de voorgeschreven norm gevolgd te 
worden. Metingen en wegingen zoals in de voorgeschreven norm worden uitgevoerd tot op de 
opgegeven precisie. 

De proef wordt steeds uitgevoerd op een representatief deel van het te beproeven monster. Bij 
heterogeniteit van het te onderzoeken monster dient extra aandacht besteed te worden aan de 
keuze van het te beproeven gedeelte/de te beproeven deelmonsters.  

Bij heterogeniteit vermeldt het rapport duidelijk de beschrijving ‘op zicht’ van de delen van het 
heterogene monster. In het rapport is duidelijk vermeld welke delen beproefd werden. 

4.8.1.2.A DE PYCNOMETERPROEF 

De bepalingen van de voorgeschreven norm zijn van toepassing. 

De eerste stap van de uitvoering houdt steeds de kalibratie van de pycnometer in. 

De proef kan uitgevoerd worden op: 

- een oven gedroogd monster; 

- een vochtig monster in zijn natuurlijke toestand. 

Indien er een aanzienlijk aandeel aan organisch materiaal aanwezig is, dient er speciale aandacht 
besteed te worden aan de hoeveelheid te beproeven monster! 

De proef wordt steeds het aantal keer uitgevoerd dat in de norm beschreven staat, met een 
minimum van twee keer. De gemiddelde waarde wordt gerapporteerd en verschillende metingen op 
eenzelfde monster mogen niet meer dan de in de norm vermelde waarde, of max. 0,03 ton/m³, van 
elkaar verschillen. De metingen worden herhaald tot voldaan wordt aan deze eis. Opeenvolgende 
metingen op één monster behoren tot dezelfde proef en zitten in de prijs vervat.  

4.8.1.2.B DE GASPYCNOMETERPROEF 

De bepalingen van de voorgeschreven norm zijn van toepassing. 

De eerste stap van de uitvoering houdt steeds een nul-zetting en/of kalibratie van de gaspycnometer 
in. 

De gaspycnometerproef wordt uitgevoerd op een oven gedroogd monster. 

De proef wordt steeds het in de norm voorgeschreven aantal keer uitgevoerd, met een minimum van 
twee keer. De gemiddelde waarde wordt gerapporteerd en verschillende metingen op eenzelfde 
monster mogen niet meer dan de in de norm vermelde waarde, of max. 0,03 ton/m³, van elkaar 
verschillen. De metingen worden herhaald tot voldaan wordt aan deze eis. Opeenvolgende metingen 
op één monster behoren tot dezelfde proef en zitten in de prijs vervat.  

4.8.1.2.C UIT TE VOEREN BEREKENINGEN - PROEFRESULTATEN  

Overeenkomstig de te volgen norm wordt de korrelvolumemassa berekend, afgerond tot op  
0,01 ton/m³ (of 0,01 g/cm³). 

4.8.1.3 Rapportering 

De rapportering gebeurt volledig overeenkomstig de eisen uit de voorgeschreven norm. 

De rapportering is integraal inbegrepen in de prijs.  
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De rapportering vermeldt de uitvoeringsmethode en alle gekende gegevens van het beproefde 
monsters die de eenduidige identificatie van het monster garandeert en de traceerbaarheid van 
herkomst mogelijk maakt. 

De rapportering vermeldt alle ongewone vaststellingen m.b.t. het monster en afwijkingen van de 
opgelegde norm tijdens de proef zoals daar bv. zijn: 

- heterogeniteit van het monster; 

- onvoldoende massa van het monster om te voldoen aan de in de norm opgelegde te beproeven 
hoeveelheid. 

Algemeen dienen in de rapportering duidelijk de meetwaarden terug te vinden zijn, evenals de 
gebruikte formules en de daarmee berekende grootheden. 

De opdrachtdocumenten bepalen of de opdrachtnemer de metingen /meetreeksen en resultaten 
digitaal aanlevert aan de aanbestedende overheid en in welk formaat. Dit kan geenszins aanleiding 
geven tot een meerprijs. 

4.8.2 Meetmethode voor hoeveelheden 

4.8.2.1 De ontname van geroerde monsters op het terrein (zonder in situ boring) 

Deze post wordt uitgedrukt in stuk.  

Deze post omvat de ontname van geroerde monsters (zonder boring) op het terrein volgens de 
bepalingen van SB 260-22-4.8.1.1, uitgezonderd de monsters ontnomen zoals beschreven in  
SB 260-22-2.4, 2.5 en 2.6. De ontname van monsters zoals beschreven in SB 260-22-2.4, 2.5 en 2.6 
zitten vervat in de respectievelijke posten. 

De levering van de plastic potten met deksel en het transport naar het laboratorium is inbegrepen in 
deze prijs. 

4.8.2.2 Meerprijs voor ontname van geroerde monsters in het kader van milieuhygiënisch 
onderzoek  

Deze post wordt uitgedrukt in stuk.  

De levering van de plastic potten met deksel en het transport naar het laboratorium is inbegrepen in 
deze prijs. 

4.8.2.3 Bepaling van de korrelvolumemassa van een grondmonster  

Deze post wordt uitgedrukt in stuk.  

De voorbereiding van het monster, de volledige uitvoering zoals hierboven beschreven, evenals de 
rapportering is inbegrepen in deze post. 

4.8.3 Controle 

De aanbestedende overheid kan op elk ogenblik een audit uitvoeren.  

Indien een inbreuk op het toepassen van de bestekseisen wordt vastgesteld geeft dit aanleiding tot 
het niet betalen van de proef. 
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