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1 PALEN, PUTTEN EN CAISSONS 

1.1 Algemene bepalingen 

1.1.1 Beschrijving 

1.1.1.1 Materialen 

1.1.1.1.A BETON 
Het beton voldoet aan de eisen van SB 260-25-6.1.1 en wordt gecontroleerd volgens 
SB 260-25-6.1.3. Bovendien voldoet het beton aan de eisen uit bijlage D van NBN B 15-001:2018. 
Het ter plaatse gestort gewapend beton heeft een minimale sterkteklasse C 25/30 en 
omgevingsklasse EE1. Het gebruik van LA-cement is verplicht.  

1.1.1.1.B GEMIDDELDE EFFECTIEVE DRUKSTERKTE BEPAALD D.M.V. BOUWPLAATSPROEFSTUKKEN 
Alvorens over te gaan tot het betonneren van de funderingszool die steun neemt op de palen is voor 
het beton van die palen een gemiddelde effectieve druksterkte van minstens 20 N/mm² vereist. 

1.1.1.1.C WAPENINGSSTAAL 
Het wapeningsstaal voldoet aan de eisen van SB 260-25-5.1.  

1.1.1.1.D DEUVELS 
De deuvels voldoen aan de eisen van SB 260-26-1. 

1.1.1.1.E VERANKERINGEN UIT PLAATSTAAL MET ZWALUWSTAART 
De verankeringen uit plaatstaal voldoen aan de eisen van SB 260-26-1. 

1.1.1.2 Kenmerken van de uitvoering 

1.1.1.2.A BIJKOMENDE DIEPSONDERINGEN 
Per afzonderlijke funderingszool worden twee bijkomende diepsonderingen uitgevoerd. 
De diepsonderingen dienen uitgevoerd te worden volgens de bepalingen van SB 260-22-2.2. De 
opdrachtnemer gebruikt hiervoor eenzelfde materieel als voor de diepsonderingen uitgevoerd vóór 
de aanbesteding. De bijkomende diepsonderingen worden ter plaatse van de nieuwe funderingszool 
uitgevoerd en reiken tot een diepte die rekening houdt met de voorziene fundering. De diepte zal 
minimaal gelijk zijn aan de diepte van de sonderingen uitgevoerd voor de aanbesteding, zelfs indien 
hiervoor speciale technieken dienen aangewend te worden (bv. kleefbreker, optrekken 
sondeerbuizen,…). Deze speciale technieken dienen inbegrepen te zijn in de prijs van de sondering.  
De overeenstemming tussen de resultaten van deze bijkomende diepsonderingen en de resultaten 
van de reeds uitgevoerde diepsonderingen wordt dan nagezien door de opdrachtnemer. 
Bovendien zal de opdrachtnemer bij elke nieuwe sondering een qrb-berekening 
(eenheidsdraagvermogen punt) uitvoeren volgens de methode De Beer en volgens het gekozen type 
paal. Voor het uitvoeren van de qrb-berekening wordt eveneens een aparte post voorzien. 

1.1.1.2.B VASTSTELLING VAN HET DEFINITIEF FUNDERINGSPEIL VAN DE PAALVOET 
Het funderingspeil vermeld op de opdrachttekeningen is steeds vermoedelijk; het definitief 
funderingspeil is datgene dat door de aanbestedende overheid vastgesteld wordt.  
Binnen de drie weken na de dag waarop hem van de goedkeuring van zijn inschrijving kennis wordt 
gegeven, deelt de opdrachtnemer aan de aanbestedende overheid de kenmerken mee van het 
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gekozen paaltype en van het materieel dat hij voornemens is te gebruiken. 
Aan de hand van deze gegevens en steunend op de resultaten van de bijkomende diepsonderingen 
bepaalt de aanbestedende overheid dan het definitief funderingspeil van de paalvoet dat moet 
worden bereikt voor het verkrijgen van de vereiste rekenwaarde van het draagvermogen. De 
grondmechanische berekening van dit draagvermogen gebeurt volgens SB 260-21-6.4.5.2. Het 
definitief funderingspeil van de paalvoet voldoet bijkomend aan de volgende voorwaarden: 
- de fundering moet homogeen blijven, d.w.z. dat onder eenzelfde funderingszool de individuele 

paallasten moeten overgebracht worden naar eenzelfde funderingslaag; 
- bij een paalgroep dient het gevaar van doorponsen van de palen te worden gecontroleerd. 
Ingeval aan de bovenstaande twee voorwaarden niet gelijktijdig kan worden voldaan, oordeelt alleen 
de aanbestedende overheid over de voorwaarden die te vervullen zijn. 

1.1.1.2.C BEREKENINGSNOTA 
In het geval waarbij de studie is opgemaakt door de aanbestedende overheid, legt de opdrachtnemer 
alleen een organische berekening voor. 
De berekeningen dienen te gebeuren volgens de bepalingen van SB 260-21-6. 

1.1.1.3 Wijze van uitvoering 

1.1.1.3.A ALGEMEEN 
De volgorde waarin de palen uitgevoerd worden, wordt vooraf door de opdrachtnemer ter 
goedkeuring aan de aanbestedende overheid voorgelegd. 
Geen enkele paal mag uitgevoerd worden in afwezigheid van de aanbestedende overheid of van zijn 
gemachtigde. 
Het uitvoeren van een paal mag niet worden onderbroken. 
De toegelaten afwijkingen op de inplanting en de helling van de palen zijn volgens de 
uitvoeringsnorm van het paaltype, tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen: 
- In geval er geen uitvoeringsnorm bestaat, is de maximum toegelaten afwijking per paal: 

- van de inmeting van het middelpunt van de paal t.o.v. het theoretische middelpunt: 100 mm; 
- op de verticaliteit of de theoretische helling van de afgewerkte paal: 20 mm/m (d.w.z. 2 % op 

de totale lengte van de paal; 
- Bijkomend geldt per palenrij dat de maximum toegelaten gemiddelde afwijking van de inmeting 

van het middelpunt van de palen van die palenrij 
- t.o.v. de theoretische as van de palenrij 50 mm bedraagt; 
- t.o.v. het zwaartepunt van de palenrij 50 mm bedraagt. 

De rand van de funderingszool rustend op de palen komt steeds minimaal 150 mm buiten de rand 
van de palen. 
Wanneer de inplantingsafwijkingen van de palen te belangrijk zijn, en daarover beslist de 
aanbestedende overheid, dient de opdrachtnemer op eigen kosten maatregelen te treffen, zoals 
bijvoorbeeld het voorzien van supplementaire palen en het uitvoeren of laten uitvoeren van alle 
studies en verstevigingswerken van de funderingszolen en landhoofdbalken, die door de 
aanbestedende overheid nodig worden geacht. 

1.1.1.3.B WIJZIGING VAN DE LENGTE VAN DE PALEN TIJDENS DE UITVOERING 

 Inkorting 
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Tijdens het uitvoeren van de palen heeft de aanbestedende overheid het recht de werkzaamheden 
aan een paal te doen onderbreken vóór dat de voet het definitief funderingspeil, zoals in  
SB 260-24-1.1.1.2.B bepaald, bereikt heeft. 
De voorgeschreven lengte zoals bepaald in SB 260-24-1.1.1.2.B wordt door de opdrachtnemer 
integraal in rekening gebracht niettegenstaande de opgelegde inkorting. Indien echter de inkorting 
meer dan twee meter bedraagt, wordt een paallengte in rekening gebracht gelijk aan de werkelijk 
uitgevoerde nuttige lengte van de paal vermeerderd met de helft van de inkorting. 

 Verlenging 
Tijdens het uitvoeren van de palen heeft de aanbestedende overheid het recht te eisen dat de palen 
verlengd worden t.o.v. het definitief funderingspeil. 
De werkelijk uitgevoerde nuttige lengte van de paal wordt in rekening gebracht bij de betaling. 

1.1.1.3.C UITVOERING 
De betonnen paalkoppen steken minstens 0,60 m uit boven het ondervlak van de later uit te voeren 
funderingszool. 
De paalkoppen worden afgekapt tot 5 cm boven het ondervlak van de funderingszool. 
De vrijgemaakte uiteinden van de langswapeningen worden in de funderingszool ingewerkt. 
Voor de bescherming van de wapening van palen die onderhevig zijn aan de actie van stoffen die de 
wapeningen kunnen aantasten, kan er naast een voldoende omhulling gekozen worden voor een 
vermeerdering van de wapeningsdoorsnede, voor een behandeling tegen corrosie of voor de 
aanwending van aangepaste cementsoorten en bijzondere staalsoorten. Deze bijkomende 
maatregelen worden opgegeven in de opdrachtdocumenten. 

1.1.1.3.D PAALWAPENING 
Tenzij anders bepaald in de opdrachtdocumenten, wordt de paalwapening van in de grond gevormde 
palen, uitgezonderd van secanspalen, vóór het betonneren geplaatst binnen de nog aanwezige 
voerbuis. Uitzondering hierop kan gemaakt worden voor een kopwapening met een maximale lengte 
van 4 meter. 
Wanneer het toegelaten is (een gedeelte van) de paalwapening te plaatsen na betonneren, wordt 
een plan van aanpak ter goedkeuring aan de aanbestedende overheid voorgelegd, waarin onder 
meer wordt beschreven hoe de opdrachtnemer garandeert dat de wapening op de juiste positie 
wordt geplaatst (bv. door het voorzien van een geleidingsmal, door het continu controleren van de 
verticaliteit tijdens het inbrengen van de paalwapening,….). 
De wapeningskorf heeft een (licht) conisch verloop aan de paalvoet om het correct inbrengen te 
vereenvoudigen. 
De dwarskrachtwapening wordt aan de buitenzijde van de wapeningskorf geplaatst. 

1.1.1.3.E INMETEN VAN PALEN 
Na het afkappen van de betonnen palen of het uitvoeren van stalen palen, maakt de opdrachtnemer 
een plan over met de exacte positie van het centrum aan het bovenpeil van de paal zoals vermeld op 
het goedgekeurd uitvoeringsplan. De inmeting van het centrum aan het bovenpeil van de paal 
gebeurt volgens de bepalingen van SB 260-24-1.1.3. Per palenrij wordt door de opdrachtnemer de 
gemiddelde afwijking van de inmeting van het middelpunt van de palen van die palenrij t.o.v. de 
theoretische as, resp. het zwaartepunt, van de palenrij bepaald. 
De schuinte van de palen wordt geverifieerd vóór het afkappen van de paalkop door de schuinte van 
het gedeelte van de palen uitstekend boven het ondervlak van de funderingszool op te meten en dit 
in 2 richtingen loodrecht op elkaar. In het geval een schroefpaal met schroeven worden eerst de 
schroeven verwijderd tot de centrale kern. Het inmeten van de 2 punten op de paal om de schuinte 
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te bepalen gebeurt de bepalingen van SB 260-24-1.1.3. Per paal wordt door de opdrachtnemer de 
schuinte van de palen bepaald in 2 richtingen loodrecht op elkaar. 
Het inmeten van de inplanting van de palen of de schuinte van de palen omvat: 
- de mobilisatie en demobilisatie van de meetapparatuur; 
- de inmeting (incl rapportage); 
- alle bijhorende werken en leveringen. 

1.1.2 Meetmethode voor hoeveelheden 

1.1.2.1 Nuttige lengte van de paal 
De nuttige lengte van een paal is gelijk aan de afstand gemeten volgens de as van de paal tussen het 
aanzetpeil van de funderingszool boven de werkvloer in ongewapend beton en het funderingspeil. 
Het funderingspeil vermeld op de opdrachttekeningen is vermoedelijk, het definitief funderingspeil is 
datgene dat door de aanbestedende overheid vastgesteld wordt (zie SB 260-24-1.1.1.2.B). 
In het geval van vrijstaande palen is de nuttige lengte van een paal gelijk aan de afstand gemeten 
volgens de as van de paal tussen het bovenpeil van de paal en het funderingspeil van de paal 
(aanzetpeil). Deze nuttige lengte wordt vastgelegd in de opdrachtdocumenten. 

1.1.2.2 Hoeveelheid in rekening te brengen 
Enkel de nuttige lengte (SB 260-24-1.1.2.1), bepaald met het definitief funderingspeil, wordt in 
rekening gebracht bij de betaling, desgevallend rekening houdend met  
SB 260-24-1.1.1.3.B. 
- Bijkomende diepsonderingen: per stuk. 
- Palen in gewapend of voorgespannen beton: per m. 
- Levering stalen buispalen: per kg; inbrengen stalen buispalen: per m. 
- Niet-destructief onderzoek van palen: per stuk. 
- qrb-berekening: per stuk. 
- Het inmeten van de inplanting van de palen of van de schuinte van de palen: globale prijs. 

1.1.2.3 Opmerking 
Hoeveelheden overeenstemmend met het af te kappen bovengedeelte van de paal of met de 
verbrede voet, evenals al de kosten, werken en leveringen, nodig om de palen te vervaardigen 
volgens de voorschriften van de opdrachtdocumenten, worden niet afzonderlijk in rekening gebracht 
en zijn begrepen in de eenheidsprijzen per strekkende meter paal of kg. 

1.1.3 Inmeten van uitgevoerde constructie-elementen 

1.1.3.1 Beschrijving 
Een constructie-element kan ingemeten worden om de exacte positie van dit element te bepalen. 

1.1.3.1.A KENMERKEN VAN DE UITVOERING 
Om de X en Y-coördinaten van een punt van het constructie-element te bepalen, worden de X- en Y-
coördinaten van het punt ingemeten in Lambert-72-coördinaten,tenzij de opdrachtdocumenten een 
ander vereist stelsel opgeven. 
Om de Z-coördinaat van een punt van het constructie-element te bepalen, wordt de Z-coördinaat 
van het punt gemeten in m TAW, tenzij de opdrachtdocumenten een ander vereist stelsel opgeven; 
De nauwkeurigheid van de inmeting bedraagt voor beide metingen 3 mm. 
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1.1.3.1.B WIJZE VAN UITVOERING 
De opdrachtnemer stemt de apparatuur voor opmeting af op de gewenste nauwkeurigheid en de 
omgevingsfactoren ter plaatse. De opdrachtnemer zal zich vergewissen van de toestand op de site, 
waar de opmetingen gebeuren. 
Een kalibratiecertificaat van de gebruikte meetmiddelen wordt voorgelegd. 
Voor de bepaling van de X, Y en Z-coördinaten van een punt wordt een totaalstation gebruikt. 
De inmeting wordt uitgevoerd onder het toezicht van de aanbestedende overheid. 

1.1.3.1.C RAPPORTERING 
In de rapportering worden de noodzakelijke identificatiegegevens van de opdracht opgenomen. 
De rapportering geeft samenvattend ook alle nuttige informatie van de inmeting van elk van de in te 
meten punten weer. Hat rapport bevat minimaal: 
- Het besteksnummer, de dossiernaam en aanbestedende overheid; 
- de naam van het constructie-element; 
- de gebruikte meetmiddelen; 
- de nauwkeurigheid van de gebruikte meetmiddelen; 
- het kalibratiecertificaat van de gebruikte meetmiddelen; 
- een duidelijke foto van het constructie-element met enkele referentiepunten op de achtergrond; 
- de datum van inmeting voor elk van de punten; 
- de temperatuur bij inmeting; 
- het weer tijdens de inmeting; 
- de datum van opmaak rapport en handtekening van de landmeter/topograaf; 
- een grondplan (in het gevraagde stelsel) van de site met: 

- aanduiding van het betreffende constructie-element en de punten.  
- het label/de naamgeving van de punten; 
- de ingemeten X, Y en Z-coördinaat in het gevraagde stelsel van elk van de punten (X,Y: 

Lambert-72 en Z: TAW). 
- een tabel 

- het label/de naamgeving van de punten en constructie-elementen; 
- de theoretische X, Y en Z-coördinaat in het gevraagde stelsel van elk van de punten (X,Y: 

Lambert-72 en Z: TAW), volgens het goedgekeurd uitvoeringsplan; 
- de ingemeten X, Y en Z-coördinaat in het gevraagde stelsel van elk van de punten (X,Y: 

Lambert-72 en Z: TAW); 
- de afwijking van de ingemeten X, Y en Z-coördinaat van de punten  t.o.v. de theoretische  X, Y 

en Z-coördinaat volgens de assen van het stelsel. 
De opdrachtdocumenten kunnen nog bijkomende vereisten aan de rapportering van de inmeting 
opleggen. 

1.2 In de grond gevormde injectiepalen 

1.2.1 Beschrijving 
De palen zijn conform NBN EN 12716:2001 “Execution of special geotechnical works - Jet grouting” 
(5-2001). 
Bij tegenstrijdigheden tussen voornoemde norm en de hiernavolgende tekst is onderhavige tekst van 
toepassing. 
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1.2.1.1 Materialen 

1.2.1.1.A INJECTIESPECIE 
De vloeibare injectiespecie is een cement - water - lucht mengsel (grout). 
De water-cement factor varieert tussen 0,5 en 1,8 en is afhankelijk van de grondkarakteristieken. 
Toevoeging van toeslagstoffen als bentoniet, vliegasse, snelverharders e.d. kunnen de uiteindelijke 
eigenschappen van de grout heel sterk beïnvloeden.  
De opdrachtnemer bepaalt zelf de samenstelling van het grout en legt het type cement dat hij wenst 
te hanteren ter goedkeuring voor. Het aanmaakwater is leidingwater, of ander water dat vooraf op 
zijn geschiktheid onderzocht wordt: het gehalte aan chloorionen zal worden beperkt tot wat in 
drinkwater wordt toegestaan, met name 300 mg per liter. Alle bijhorende kosten (labo-analyses e.d.) 
zijn ten laste van de opdrachtnemer.  
Indien de opdrachtnemer toeslagstoffen wenst toe te voegen aan het grout, legt hij per toeslagstof 
een technische fiche met alle kenmerken ter goedkeuring voor en bewijst hij dat deze toeslagstoffen 
in de gegeven omstandigheden geen nadelig effect op het grout hebben. 
Als de palen aan de kust gemaakt worden, is alle injectiespecie zeewaterbestendig. 

1.2.1.1.B WAPENINGSSTAAL 
De bepalingen van SB 260-24-1.1.1.1.C zijn van toepassing. 

1.2.1.2 Kenmerken van de uitvoering 

1.2.1.2.A VASTSTELLING VAN HET DEFINITIEVE FUNDERINGSPEIL VAN DE PAALVOET 
De bepalingen van SB 260-24-1.1.1.2.B zijn van toepassing. Voor de bepaling van het 
grondmechanisch verticaal draagvermogen gelden de principes van SB 260-21-6.4.5.2 en worden de 
installatie-, model- en weerstandsfactoren van boorpalen toegepast. 

1.2.1.2.B BEREKENINGSNOTA 
De bepalingen van SB 260-24-1.1.1.2.C zijn van toepassing. 
Voor wat betreft de bepaling van de dwarsdoorsnede van de in de grond gevormde injectiepalen, 
wordt gerekend met een rekenwaarde fd van de druksterkte van grond-groutmengsel aan de 
paalvoet van min. 2 N/mm². 

1.2.1.3 Wijze van uitvoering 

1.2.1.3.A UITVOERING 
De methode heet V.H.P. (Very High Pressure)-grouting of jet-grouting. 
Met een boorapparaat wordt eerst geboord tot de onderkant van de te verwezenlijken paal. De 
boorbuis heeft een geringe diameter. Dit gebeurt met de spoelboormethode, waarbij water onder 
lage druk of een cementspoeling via een voetklep aan de basis van de boorbuis wordt toegevoerd. 
Zodra de boorbuis de gewenste diepte in de grond bereikt heeft, wordt die voetklep afgesloten. 
Daarna wordt via de boorbuis/injectiepijp de vloeibare injectiespecie (grout) geïnjecteerd onder zeer 
hoge druk, terwijl de boorbuis teruggetrokken en rondgedraaid wordt. Door de hoge injectiedruk 
wordt de grond versneden, intern gemengd met de mortel en ontdaan van de fijne delen, waardoor 
er een homogene mortel ontstaat. Na verharding ontstaat aldus een geconsolideerde kolom of paal. 
De geïnjecteerde specie dient zich door de zeer hoge druk homogeen met de aanwezige grond te 
vermengen, waarna binding optreedt. De samenstelling van de injectiespecie, de injectiedruk en -
duur zijn afhankelijk van de eigenschappen van de grond en van de weerstand van de bodemzuilen 
en groutmassieven die bereikt moet worden. 
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De opdrachtdocumenten geven nadere toelichting over de druk. 
De te hanteren injectiedruk dient bepaald te worden door de opdrachtnemer, uitgaande van de 
beschikbare gegevens en het te bekomen resultaat (te realiseren diameter, groutsterkte). De 
groutsamenstelling en de boorparameters zijn zodanig bepaald dat de karakteristieke druksterkte 
van het gebruikte grout (gemeten op cilindrische proefstukken met diameter van ca. 60 mm, zowel 
op de proefstukken gerealiseerd met de terugstroomspecie als op de proefstukken afkomstig uit de 
op de werf uitgevoerde palen) minimaal 8 N/mm² bedraagt. 
De opdrachtnemer bepaalt zelf de injectietechniek welke gehanteerd moet worden, naargelang de 
toestand van de ondergrond. Deze keuze is een aannemingslast en geeft ongeacht de gekozen 
techniek geen aanleiding tot meerkosten. Ook de bijhorende noodzakelijke studiekosten zijn 
begrepen in de eenheidsprijzen van de posten. De installatie moet in staat zijn een injectiedruk van 
400 bar te realiseren bij een maximaal debiet van 300 l/min. De opdrachtnemer bepaalt zelf de 
injectieparameters en deelt die aan de aanbestedende overheid mee. De injectieparameters 
(drukken, debieten, enz.) worden automatisch en continu geregistreerd. 
De opdrachtdocumenten leggen het aanzetniveau vast. 
Voorafgaand aan de start van de uitvoering van de palen worden eerst een aantal proefpalen 
uitgevoerd (zie SB 260-24-1.2.1.3.B). Alle definitieve boorparameters, alsook de definitieve 
groutsamenstelling, worden pas definitief vastgesteld na de uitvoering van de proefpalen. Het 
uitvoeren van de proefpalen is begrepen in een aparte post. Eventuele voorafgaandelijke 
studiekosten zijn een aannemingslast. 
Voor de controle van de verwerkte hoeveelheden injectiespecie is de opdrachtnemer ertoe 
gehouden de aanbestedende overheid in het bezit te stellen van een lijst met karakteristieken van de 
verwerkte injectieproducten. 
Het werkelijke verbruik (hoeveelheden) zal stelselmatig en tegensprekelijk met de aanbestedende 
overheid bepaald worden. 
De opdrachtnemer maakt van elke paal een gedetailleerde boorstaat op met vermelding van de 
geregistreerde boorparameters. Het opmaken van deze rapporten maakt deel uit van de post van de 
palen. 
Net na het uitvoeren van elke injectiepaal wordt deze voorzien van een wapeningsstaaf, te bepalen 
door de opdrachtnemer. 

1.2.1.3.B PROEFPALEN 
Voorafgaandelijk aan het uitvoeren van de in de grond gevormde injectiepalen worden in situ een 
aantal proefpalen van dat type gemaakt, teneinde aan te tonen dat de vooropgestelde resultaten 
werkelijk bereikt worden.  
Daartoe worden op vier locaties in de onmiddellijke omgeving van het werk, telkens twee proefpalen 
gemaakt. De exacte plaats wordt aangeduid door de aanbestedende overheid, in samenspraak met 
de opdrachtnemer. 
De palen worden telkens gerealiseerd vanaf het maaiveld tot op een peil gelijk aan het aanzetpeil van 
de later uit te voeren palen.  
Per proefpaal worden volgende zaken gecontroleerd: 
- controle van de min. paaldiameter; 
- bepaling van de druksterkte van het grout. 
Hiertoe wordt per proefpaal een kern geboord uit het grout met diameter ca. 60 mm. De afstand van 
de as van de kern ten opzichte van de as van de paal wordt opgegeven in de opdrachtdocumenten. 
Daarnaast wordt per proefpaal ook steeds een kern uit het grout geboord met dezelfde diameter  
(ca. 60 mm), uitgevoerd in de as van de paal, die dient als referentieboring.  
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Voor elk van deze boringen (zowel deze excentrisch t.o.v. de paalas als deze in de paalas) worden 
drie stalen (kernen) ontnomen welke gelijkmatig verdeeld zijn over de lengte van de proefpaal: één 
staal in het bovenste gedeelte van de paal, één staal in het midden en één staal aan de onderzijde 
van de paal. Voor de start van de proef deelt de opdrachtnemer de exacte dieptes van de te 
ontnemen stalen mee. 
Op basis van de verschillende opgehaalde stalen, wordt dan gemeten en vastgesteld of de vereiste 
diameters gehaald worden over de volledige paallengte.  
Vervolgens worden uit elk van de opgehaalde stalen (kernen) vier monsters gezaagd. De druksterkte 
bepaald wordt op drie monsters, en één monster dient voor eventuele tegenproeven.  
De gemiddelde druksterkte bedraagt per staal (over de drie monsters) 8 N/mm² zonder tolerantie 
naar onder toe, de individuele waarden mogen niet minder dan 7 N/mm² bedragen.  
De opdrachtnemer treft de nodige schikkingen opdat de verticaliteit van de proefpaal én van de 
boring gegarandeerd is. De opdrachtnemer moet de verticaliteit aantonen door middel van de 
nodige metingen. 
Wanneer voor een proefpaal de bovenstaande criteria niet voldaan zijn, dient de proefpaal opnieuw 
gemaakt te worden, tot voldaan wordt aan de vereiste criteria. 
Voor de uitvoering van elke proefpaal overhandigt de opdrachtnemer de samenstelling van het 
grout, alsook alle noodzakelijke boorparameters aan de aanbestedende overheid. De definitieve 
proefpalen moeten met groutspecie gerealiseerd worden met dezelfde samenstelling als deze van de 
overeenkomstige (o.m. qua diameter, locatie,…) aanvaarde proefpaal.  
Tijdens de uitvoering van de proefpalen neemt de opdrachtnemer ook zorgvuldig alle 
boorparameters op en overhandigt de boorrapporten aan de aanbestedende overheid. Op basis van 
de boorparameters van de aanvaarde proefpalen worden de te hanteren boorparameters voor de 
definitieve palen bepaald en ter goedkeuring voorgelegd aan de aanbestedende overheid. 
Afwijkingen t.o.v. de proefpalen betreffende de groutsamenstelling en boorparameters kunnen 
slechts toegestaan worden met uitdrukkelijke toelating van de aanbestedende overheid. 
Aanpassingen aan het ontwerp welke noodzakelijk blijken uit de uitvoering van de proefpalen en/of 
de methodologie van de opdrachtnemer, zijn een last van de aanneming, en dit zowel op vlak van 
studie (plannen, berekeningen,…) als op het vlak van de uitvoering van de werken zelf.  

1.2.2 Meetmethode voor hoeveelheden 

1.2.2.1 Nuttige lengte van een paal 
De bepalingen van SB 260-24-1.1.2.1 zijn van toepassing. 

1.2.2.2 Hoeveelheid in rekening te brengen 
Het leveren en verwerken van de nodige producten en het uitvoeren van de nodige controles zijn in 
de prijs begrepen. 
De afvoer van alle overtollige boor- en groutspecies conform de geldende milieurichtlijnen naar een 
erkende stortplaats is in de prijs inbegrepen. 
Alle groutspecie die in een waterloop, kanaal of dok terechtkomt, moet op kosten van de 
opdrachtnemer verwijderd worden. 
Alle bijhorende studie- en proefkosten, alsook alle andere bijhorende kosten en prestaties voor het 
realiseren van de palen zijn begrepen in de eenheidsprijs van de posten, tenzij uitdrukkelijk anders 
vermeld in dit artikel. 
Enkel de nuttige lengte, bepaald met het definitief funderingspeil, wordt in rekening gebracht bij de 
betaling. De lengte van een paal welke aangerekend wordt onder de desbetreffende post, is de 
nuttige lengte van de paal, tussen paalvoet en paalkop. Het boren in de constructie (beton, baksteen) 
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en het nadien opvullen van de boorgaten, welke na uitvoering van de paal tot boven toe opgevuld 
dienen te worden met hoogwaardig grout, is begrepen in een aparte post. 
Wanneer de boringen voor de uitvoering van de injectiepalen door een holle ruimte (gangen, 
kamers,…) in het beton of doorheen grond (welke opgesloten zit tussen twee betonconstructies) 
moeten worden uitgevoerd, wordt een meerprijs voorzien (strekkende meter) op de posten voor de 
uitvoering van de palen. Onder deze post wordt de lengte van de boring aangerekend tussen het 
bovenpeil van de boring doorheen de bestaande constructie en de onderkant van de holle ruimte 
resp. grondmassief.  
Het realiseren van de proefpalen en alle bijhorend studiewerk, alsook alle proefkosten en de kosten 
voor het opmaken van de proefverslagen, wordt verrekend als een globale prijs (GP). Eventuele 
bijkomende proefpalen ten gevolge van het niet halen van de hogervermelde opgelegde criteria 
(diameter, druksterkte) of welke om een andere gegronde reden niet aanvaard kunnen worden door 
de aanbestedende overheid, zijn ten laste van de aanneming. 
Per paaldiameter wordt een aparte post voorzien. Deze posten worden uitgedrukt in strekkende 
meter.  
Het uitvoeren van de palenwand van in de grond gevormde injectiepalen wordt uitgedrukt als m². De 
breedte van de palenwand wordt gemeten tussen de aslijnen van de bestaande dwarse 
damwandschermen. 
Injecties grote gaten en scheuren: per m³. 
Het wapeningsstaal voor in de grond gevormde injectiepalen is inbegrepen in de prijs van de paal. 

1.2.3 Controles 
Materiaal: 
De opdrachtnemer zal ervoor zorgen dat de volgende beproevingen en controles gebeuren: 
- wekelijks worden twee stalen genomen van de terugstroomspecie welke vrijkomt bij het 

realiseren van de palen. De stalen bestaan uit een PVC-buis met diameter van ca. 60 mm en 
lengte 50 cm die gevuld wordt met de specie, en na uitharding verzaagd wordt in drie monsters 
per staal. Twee monsters worden na 7 resp. 28 dagen op druksterkte beproefd, het derde dient 
als monster voor tegenproeven; 

- wekelijkse controle van de samenstelling en viscositeit van het mengsel. Per 30 uitgevoerde palen 
wordt, doorheen het boorgat waarlangs de palen gevormd zijn, één kernboring uitgevoerd na 
minimum 20 dagen uitharding. Deze kernboringen hebben een diameter van ca. 60 mm en 
gebeuren tot op het aanzetpeil. Uit de ontnomen stalen worden per staal drie monsters gezaagd, 
zodat op twee monsters drukproeven worden uitgevoerd en één monster dient voor eventuele 
tegenproeven. De ontstane boring wordt nadien opgevuld met hoogwaardig grout. 

De minimum druksterkte waaraan het injectiemateriaal moet voldoen, bedraagt tenminste 8 N/mm². 

1.3 Boorpalen 

1.3.1 Beschrijving 
Naargelang de uitvoering worden volgende soorten boorpalen onderscheiden: 
- boorpalen met voerbuis: een metalen voerbuis wordt mechanisch in de grond gedreven, waarna 

de grond, die zich binnen de voerbuis bevindt, wordt uitgehaald. De metalen voerbuis wordt 
geleidelijk uitgetrokken, nadat het betonneren werd aangevat; 

- boorpalen met bentoniet zonder voerbuis: de stabiliteit van het boorgat wordt verzekerd door 
het inbrengen van een vloeistof met thixotrope eigenschappen, steunvloeistof genoemd. Deze 
steunvloeistof wordt geleidelijk door het in het boorgat gestort beton verdreven; 
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- boorpalen met continue schroefboor. Er wordt zonder ondersteuning geboord (dit wordt ook 
‘droog geboord’ genoemd). 

De palen zijn conform NBN EN 1536:2010 “Execution of special geotechnical Works - Bored piles” 
(11-2010). 
Bij tegenstrijdigheden tussen voornoemde norm en de hiernavolgende tekst is onderhavige tekst van 
toepassing. 

1.3.1.1 Materialen 
De bepalingen van SB 260-24-1.1.1.1 zijn van toepassing.  

1.3.1.2 Kenmerken van de uitvoering 
De bepalingen van SB 260-24-1.1.1.2 zijn van toepassing.  

1.3.1.3 Wijze van uitvoering 
De bepalingen van SB 260-24-1.1.1.3 zijn van toepassing.  

1.3.1.3.A BOORPALEN ZONDER VOERBUIS 
De opdrachtnemer bepaalt in een nota, ter goedkeuring over te maken aan de aanbestedende 
overheid, de eigenschappen van de steunvloeistof en geeft de meetmethode ervan met de 
frequentie van de meting op. 
De volgende eigenschappen komen voor in deze nota: 
- de viscositeit van de steunvloeistof; 
- het gehalte vrij water in de steunvloeistof; 
- het zandgehalte van de steunvloeistof (maximaal 2 %); 
- de pH van de steunvloeistof; 
- de volumemassa van de steunvloeistof (min. 1.040 kg/m³). 

1.3.1.3.B BIJZONDERE VOORSCHRIFTEN VOOR BOORPALEN 

 Dwarsdoorsnede van de paal 
De dwarsdoorsnede van de paal is gelijk aan de buitendoorsnede van de voerbuis of de schroefboor. 
Boorpalen met verbrede voet zijn niet toegelaten. 

 Schikking van de gewone wapeningen 
NBN EN 1992-1-1:2005 (+AC:2010) + NBN EN 1992-1-1 ANB:2010 “Eurocode 2: Ontwerp en 
berekening van betonconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen” zijn van 
toepassing. 
Tabel 4.4N-ANB wordt vervangen door de onderstaande tabel 24-1-1. 
In deze tabel wordt de minimumbetondekking cmin op wapeningsstaal bepaald in functie van de 
omgevingsklassen (zie tabel 1-ANB van NBN B 15-001:2018 “Nationale aanvulling bij NBN EN 
206:2013+A1:2016 - Beton - Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit”). 

 Omgevingsklassen 
EE1, EE2 ES1 

Minimumbetondekking cmin (mm) Wapeningsstaal 35 50 
Tabel 24-1-1 

Bemerking: 
Een vermindering van 5 mm is toegestaan in de omgevingsklasse EE1 en EE2 wanneer beton van 



 GEOTECHNISCHE CONSTRUCTIE-ELEMENTEN EN CONSTRUCTIES 

december 2021 standaardbestek 260 versie 2.0a 24-11 

sterkteklasse C 35/45 of hoger wordt toegepast, en in de omgevingsklasse ES1 wanneer beton van 
sterkteklasse C 40/50 of hoger wordt toegepast. 
De nominale betondekking is niet kleiner dan 75 mm. 
De boorpalen moeten een minimumlangswapening bevatten die voldoet aan de voorschriften van  
NBN EN 1992-1-1:2005 (+AC:2010) + NBN EN 1992-1-1 ANB:2010. 
De langswapeningen lopen door over de ganse paallengte en hebben een minimale diameter van 16 
mm. De as-op-asafstand van twee naburige langswapeningen is ten hoogste 200 mm; het kleinste 
aantal langswapeningen is zes. 
De minimumdiameter van de dwarswapeningen bedraagt 10 mm. De as-op-asafstand van twee 
naburige dwarswapeningen is niet groter dan de helft van de diameter van de wapeningskorf. 
Om de vereiste betondekking rondom de wapeningskorf te garanderen, worden minimum alle 2 m 4 
afstandshouders voorzien rond de korf. De afstandshouders hebben minimaal dezelfde weerstand 
tegen corrosie als het beton van de paal. 

1.3.1.3.C UITVOERING 
De bepalingen van SB 260-24-1.1.1.3.C zijn van toepassing.  
De voerbuis wordt in de grond gedreven door middel van een normaalkracht en een draaimoment. 
Het beton mag niet getrild worden bij werken onder steunvloeistof. 
Voor het beton dat onder water of onder steunvloeistof wordt gestort, gelden de regels van 
SB 260-24-1.1.1.1.A en wordt altijd minstens 350 kg cement/m³ beton verwerkt. 
De uitvoeringswijze wordt aan de keuze van de opdrachtnemer overgelaten. Nochtans heeft de 
aanbestedende overheid steeds het recht zich te vergewissen van de goede uitvoering met alle 
middelen die zij nuttig of nodig acht. 
Bij boorpalen met voerbuis worden de elementen van de stalen koker aan elkaar gelast of 
geschroefd, zodanig dat de verbinding waterdicht is. De buitendiameter van de verbindingskrans mag 
hoogstens 20 mm groter zijn dan de buitendiameter van de eigenlijke buis. 
Alle graafmaterieel dat nadelige grondstoringen veroorzaakt, moet worden vermeden, in het 
bijzonder de werktuigen waarvan de werking berust op het principe van de aanzuiging. Het 
indrukken van de boorbuis zal het uitgraven van de grond voorafgaan. De afstand tussen de 
onderkant van de boorbuis en het peil van de grond binnen de boorbuis is afhankelijk van de aard 
van het terrein en is minstens van de orde van 0,3 tot 0,5 m voor losgepakte fijnkorrelige 
grondsoorten. Teneinde te vermijden dat ten gevolge van de stromingsdruk ontgronding zou 
optreden aan de onderkant van de boorbuis, zorgt de opdrachtnemer ervoor dat, tijdens het boren 
van de paal en tijdens het betonneren van het onderste gedeelte, het waterpeil in de boorbuis op 
een voldoende hoog peil wordt gehouden. 
Bij het beëindigen van de boring en bij het uit de weg ruimen van mogelijke hindernissen wordt de 
grond tot tegen de onderkant van de buis weggenomen. Dit geschiedt met bijzondere zorg. 
Bij boorpalen zonder voerbuis wordt de steunvloeistof gecontroleerd zodat, ook na recyclage ervan, 
de opgegeven eigenschappen bewaard blijven. 
De diepte, door het boorapparaat bereikt, wordt vóór het betonneren gemeten door middel van een 
peillood binnen de buis.  
De bodem van het boorgat dient volkomen zuiver te zijn alvorens een aanvang wordt gemaakt met 
het storten van het beton.  
Het beton wordt gestort volgens een procedé dat de homogeniteit van de aggregaten verzekert en 
de ontmenging vermijdt. De eerste palen worden systematisch gevolgd. In bijzondere terreinen mag 
de aanbestedende overheid de controle van de hoeveelheid in het werk gestort beton voor alle palen 
opleggen.  
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Het beton van elke paal wordt gestort op de dag zelf van het beëindigen van de uitgraving. Het is niet 
toegelaten een aantal palen tot op de vereiste diepte uit te graven zonder het storten van het beton 
te verzekeren.  
Het beton mag niet vrij in het boorgat worden gestort, maar wordt aangevoerd via een trechterbuis 
die doorheen de wapeningskooi tot op de bodem wordt neergelaten. Naarmate het storten van het 
beton vordert, wordt de trechterbuis geleidelijk opgetrokken, waarbij de onderkant steeds over 
minstens 1 m ondergedompeld blijft in het reeds gestorte beton om elke onderbreking in de 
continue betonstroom te voorkomen. De boorbuis wordt langzaam en gelijkmatig opgeheven. Bij het 
uittrekken van de boorbuis wordt de betonzuil in het boorgat steeds zodanig hoog gehouden 
(minstens 1 m boven de onderrand van de boorbuis) dat er een voldoende overdruk aanwezig is om 
het indringen van grond of water in het vers beton te verhinderen. 

1.3.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De bepalingen van SB 260-24-1.1.2 zijn van toepassing.  
Het wapeningsstaal voor axiaal belaste boorpalen is inbegrepen in de prijs van de paal: 
wapeningsstaal voor op buiging belaste boorpalen: per kg. 

1.3.3 Akoestische meting van boorpalen 

1.3.3.1 Beschrijving 
Akoestische metingen zijn ontwikkeld om de homogeniteit en integriteit van het beton in 
funderingselementen op grote diepte te kunnen controleren. Deze metingen worden uitgevoerd 
conform NF-P 94.160-1:2000.  
Middels de meetmethode CSL (Crosshole Sonic Logging) kunnen afwijkingen geregistreerd worden 
die bij andere meetmethoden onopgemerkt blijven. De ultrasone geluidssignalen van de CSL 
methode dringen door het betonelement en kunnen een volledig beeld van het beton generen 
waarbij een zeer nauwkeurige beoordeling van de integriteit mogelijk is. Om deze meting te kunnen 
uitvoeren worden PVC-buizen mee ingestort. 
Het plaatsen van buizen omvat: 
- het leveren van de PVC-buizen; 
- het bevestigen van de PVC-buizen aan de wapeningskorf; 
- het vullen van de buizen met zuiver water. 
De akoestische metingen omvatten: 
- de nodige materialen om de metingen uit te voeren; 
- het bevestigen van deze materialen aan de wapeningskorf; 
- het uitvoeren van de metingen door een gespecialiseerd laboratorium; 
- het interpreteren van de resultaten door een gespecialiseerd laboratorium; 
- het vullen van de buizen met cementspecie na de meting. 

1.3.3.1.A MATERIALEN 
De CSL methode maakt gebruik van: 
- ultrasone zender/ontvanger combinatie die vanuit de zender een ultrasoon geluidssignaal 

uitzendt op een frequentie van 50kHz en waarbij de ontvanger de ontvangsttijd evenals de 
energie-inhoud van het signaal registreert; 

- per boorpaal: een aantal PVC-buizen met een diameter van 5 cm. Het aantal is afhankelijk van de 
paaldiameter; 

- bevestigingsmiddelen om de PVC-buizen aan de binnenzijde van de wapeningskorf te bevestigen. 
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1.3.3.1.B KENMERKEN VAN DE UITVOERING 

 Buizen 
De PVC-buizen worden aan de binnenzijde van de wapeningskorf van de boorpaal bevestigd. Het 
bovenste uiteinde steekt over voldoende lengte (min. 0,50 m) uit en is afgesloten om te vermijden 
dat puin of beton in de buizen zou vallen. Zand of een andere verontreiniging in de PVC buis is niet 
toegelaten. Aan de onderzijde is de buis hermetisch afgesloten en waterdicht. Indien een PVC buis 
uit verschillende stukken opgebouwd wordt, dan worden deze met lijmmoffen aan elkaar verbonden. 
Deze buizen worden evenredig over de omtrek van de wapeningskooi verdeeld volgens de schema’s 
in figuur 24-1-1, afhankelijk van de diameter van de boorpaal. 
 
         voor Øpaal ≤ 1,0 m           voor 1,00m < Øpaal ≤ 1,30 m                         voor 1,30m < Øpaal  

 
Figuur 24-1-1: schikking PVC buizen in boorpalen voor CSL-metingen 

De bevestigingsmiddelen van deze buizen aan de wapeningskooi zijn voldoende stevig om tijdens het 
betonneren aan de druk te kunnen weerstaan. Daarenboven staan de bevestigingen dicht genoeg bij 
elkaar om tijdens het plaatsen van de wapeningskooi en tijdens het betonneren de vervorming van 
de buizen tot een minimum te herleiden.  
De buizen worden voorafgaand aan het betonneren van de boorpaal gevuld met zuiver water. 

 Meting 
De door te meten palen worden door de aanbestedende overheid aangeduid. De meting wordt pas 
uitgevoerd zodra het beton rond de buizen een verhardingstijd van minimaal 5 dagen heeft 
ondergaan. In geval van akoestisch doormeten mogen de palen in geen geval afgekapt worden vóór 
de metingen uitgevoerd zijn. Vooraleer de meting uit te voeren, worden de meetbuizen met zuiver 
water gevuld voor een goede geleiding van de geluidsgolf. De zender en de ontvanger worden beide 
(in een afzonderlijke buis) op de bodem gehangen, op gelijke hoogte, om deze daarna met een 
onderling gelijke snelheid naar boven te trekken. Bij het naar boven trekken van de sensoren wordt 
er om de 2 cm een meting gemaakt welke automatisch door de CSL-software met elkaar worden 
samengevoegd tot een totaalbeeld van de “geluidsgeleiding” over de volledige lengte van het 
gemeten element.  
De buizen worden onderling in alle mogelijke combinaties gemeten om een zo nauwkeurig mogelijk 
beeld te krijgen van de voeg. Dit wil zeggen: 
- 3 metingen bij boorpalen met diameter ≤ 1m; 
- 6 metingen bij boorpalen met 1m < diameter ≤ 1,30m; 
- 10 metingen bij boorpalen met diameter > 1,30m. 
Deze controles worden door een gespecialiseerd en door de leidende ambtenaar aanvaard 
laboratorium uitgevoerd. 
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Na het uitvoeren van de controles en mits akkoord van de leidende ambtenaar, zullen de PVC-buizen 
met cementspecie gevuld worden (met een pomp) vanaf de bodem van de buizen. 

1.3.3.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
Het plaatsen van PVC buizen wordt uitgedrukt per lopende meter PVC-buis. 
De akoestische metingen worden per doorgemeten meter paal verrekend. Ze worden niet verrekend 
indien de resultaten leiden tot de weigering, afbraak of het herstellen van de paal. 

1.4 Schroefpalen 

1.4.1 Beschrijving 
Naargelang de uitvoeringswijzen worden de volgende soorten schroefpalen onderscheiden:  
- schroefpalen: het betreft schroefpalen met volledige wegpersing van de grond over de volledige 

paallengte. De schroefpalen zijn al dan niet voorzien van een verloren schroefbuis; 
- mortelschroefpalen of CFA-palen: het betreft schroefpalen met continue schroefboor met holle 

stam. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen CFA-palen met speciale voorzieningen om 
grondontspanning te voorkomen, en CFA-palen zonder die voorzieningen. De eerste worden 
gerekend tot de paaltypes met beperkte grondverdringing/beperkte grondontspanning, de 
tweede tot de paaltypes met uitgraving van de grond (grondontspanning). 

De palen zijn conform NBN EN 12699:2001 “Execution of special geotechnical Works - Displacement 
piles” (2-2001). 
Bij tegenstrijdigheden tussen voornoemde norm en de hiernavolgende tekst is onderhavige tekst van 
toepassing. 

1.4.1.1 Materialen 
De bepalingen van SB 260-24-1.1.1.1 zijn van toepassing. 

1.4.1.2 Kenmerken van de uitvoering 
De bepalingen van SB 260-24-1.1.1.2 zijn van toepassing. 

1.4.1.3 Wijze van uitvoering 
De bepalingen van SB 260-24-1.1.1.3 zijn van toepassing. 

1.4.1.3.A BIJZONDERE VOORSCHRIFTEN VOOR SCHROEFPALEN 

 Dwarsdoorsnede van de paal 
Voor CFA-palen (of mortelschroefpalen) is de maximum toegelaten diameter beperkt tot 65 cm. 
Voor de palen waarvan de schachtdiameter kleiner is dan 480 mm, is de maximum oppervlakte van 
de verbrede voet, aan te nemen voor de berekening van het draagvermogen, gelijk aan tweemaal de 
doorsnede van de schacht. 
Voor de palen waarvan de schachtdiameter groter is dan of gelijk is aan 480 mm, is de maximum-
diameter van de verbrede voet, aan te nemen voor de berekening van het draagvermogen, gelijk aan 
de diameter van de schacht, verhoogd met de werkelijk verwezenlijkte verbreding, beperkt tot  
2 x 100 mm. 

 Schikking van de gewone wapeningen 
NBN EN 1992-1-1:2005 (+AC:2010) + NBN EN 1992-1-1 ANB:2010 “Eurocode 2: Ontwerp en 
berekening van betonconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen” is van 
toepassing. 
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Tabel 4.4N-ANB wordt vervangen door de onderstaande tabel. 
In deze tabel wordt de minimumbetondekking cmin op wapeningsstaal bepaald in functie van de 
omgevingsklassen (zie tabel 1-ANB van NBN B 15-001:2018 “Nationale aanvulling bij NBN EN 
206:2013+A1:2016 - Beton - Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit”). 

 Omgevingsklassen 
EE1, EE2 ES1 

Minimumbetondekking cmin (mm) Wapeningsstaal 35 50 
Tabel 24-1-2 

Bemerking: 
Een vermindering van 5 mm is toegestaan in de omgevingsklasse EE1 en EE2 wanneer beton van 
sterkteklasse C 35/45 of hoger wordt toegepast, en in de omgevingsklasse ES1 wanneer beton van 
sterkteklasse C 40/50 of hoger wordt toegepast. 
De nominale betondekking is niet kleiner dan 75 mm. 
De palen moeten een minimumlangswapening bevatten die voldoet aan de voorschriften van § 9.8.5 
van NBN EN 1992-1-1:2005 (+AC:2010) + NBN EN 1992-1-1 ANB:2010. 
De langswapeningen lopen door over de ganse paallengte en hebben een minimale diameter van 16 
mm. De as-op-asafstand van twee naburige langswapeningen is ten hoogste 200 mm; het kleinste 
aantal langswapeningen is zes. 
Voor palen onderworpen aan trek loopt de langswapening door tot in de verbrede voet, indien op de 
verbrede voet wordt gerekend om een gedeelte van de trekkracht op te nemen. 
De minimumdiameter van de dwarswapeningen bedraagt 8 mm. De as-op-asafstand van twee 
naburige dwarswapeningen is niet groter dan de helft van de diameter van de wapeningskorf. 
Dwarswapeningen met een diameter kleiner dan 8 mm zijn toegelaten op voorwaarde dat minstens 
hetzelfde geometrisch dwarswapeningspercentage ρw = Asw/(sd) wordt verwezenlijkt, met Asw de 
oppervlakte van de doorsnede van een dwarswapeningsstaaf, s de as-op-asafstand van de 
dwarswapening en d de diameter van de paal. 

1.4.1.3.B UITVOERING 
De uitvoeringswijze wordt overgelaten aan de keuze van de opdrachtnemer. Nochtans heeft de 
aanbestedende overheid steeds het recht zich te vergewissen van de goede uitvoering met alle 
middelen die zij nuttig en nodig acht. 
De palen worden zo gebetonneerd dat op elk ogenblik een voldoende betonhoogte in de voerbuis 
aanwezig is teneinde het indringen van water of grond in de buis te vermijden. De samenstelling of 
de druk op het beton moet zodanig zijn dat tijdens het maken van de palen geen insnoering van de 
paal optreedt. 
Het beton wordt aangestampt of getrild, of op een andere wijze degelijk verdicht. 

1.4.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De bepalingen van SB 260-24-1.1.2 zijn van toepassing. 
Het wapeningsstaal voor schroefpalen is inbegrepen in de prijs van de paal. 

1.5 Betonnen heipalen 

1.5.1 Beschrijving 
Naargelang de uitvoeringswijzen worden de volgende soorten heipalen onderscheiden:  
- geprefabriceerde heipalen van gewapend beton (zonder verbrede voet); 
- geprefabriceerde heipalen van voorgespannen beton (zonder verbrede voet); 
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- in de grond gevormde heipalen zonder verbrede voet. Er bestaan de volgende types: met verloren 
voerbuis, schacht met plastisch beton en schacht met aardvochtig gestampt beton; 

- in de grond gevormde heipalen met in de grond gevormde verbrede voet. Er bestaan de volgende 
types: met verloren voerbuis, schacht met plastisch beton en schacht met aardvochtig gestampt 
beton; 

- in de grond gevormde heipalen met in de grond gebrachte verbrede voet. Er bestaan de volgende 
types: met verloren voerbuis, schacht met plastisch beton en schacht met aardvochtig gestampt 
beton. 

De palen zijn conform NBN EN 12699:2001 “Execution of special geotechnical Works - Displacement 
piles” (2-2001). 
Bij tegenstrijdigheden tussen voornoemde norm en de hiernavolgende tekst is onderhavige tekst van 
toepassing. 

1.5.1.1 Materialen 
De bepalingen van SB 260-24-1.1.1.1 zijn van toepassing voor in de grond gevormde heipalen. 
De bepalingen van SB 260-25-8.3.1 zijn van toepassing voor geprefabriceerde heipalen van 
gewapend beton of van voorgespannen beton met een omgevingsklasse EE1 (funderingspalen onder 
de vorstgrens) / ES1 (funderingspalen aan zee of in brak water, maar onder de vorstgrens) tenzij 
anders bepaald. 

1.5.1.1.A GEPREFABRICEERDE HEIPALEN VAN GEWAPEND BETON OF VAN VOORGESPANNEN 
BETON 

De geprefabriceerde heipalen van gewapend of voorgespannen beton worden geproduceerd en 
geleverd onder het overeenkomstigheidsmerk Benor (of gelijkwaardig 1). 
Voor de geprefabriceerde heipalen van gewapend beton of van voorgespannen beton gelden 
NBN B 21-600:2009 “Algemene bepalingen voor geprefabriceerde betonproducten - Nationale 
aanvulling bij NBN EN 13369:2004 (+A1:2006)(+AC:2007)”, NBN EN 12794:2005 
(+A1:2007)(+AC:2008) “Geprefabriceerde betonproducten - Funderingspalen” en NBN B21-613:2012 
“Geprefabriceerde betonproducten - Funderingspalen – Nationale aanvulling bij NBN EN 
12794+A1:2007”. 

 Verduidelijkingen, wijzigingen en aanvullingen bij NBN B 21-600, NBN EN 12794 en 
NBN B21-613 

NBN B 21-600:2009, NBN EN 12794:2005 (+A1:2007)(+AC:2008) en NBN B21-613:2012 worden 
hierna, waar nodig, vervolledigd met verduidelijkingen, wijzigingen en/of aanvullingen. De 
nummering van de norm blijft behouden. 
§ 4.2.2.1 Sterkteklasse 
Vervang de 2de zin: 
Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen, is de minimumsterkteklasse van het beton voor 
heipalen van voorgespannen beton C40/50. 
§ B.9.5.2 Langswapening 
Voeg toe: 
c) Behoudens een minimum van zes langswapeningsstaven. 
§ B.9.5.3 Dwarswapening 

 
1Zoals beschreven in SB Administratieve Bepalingen 4.0, Deel D, Hoofdstuk 2, Afdeling 6, Art. 41, 
Gelijkwaardige certificatieprocedure. 
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f) De dwarswapeningen worden niet weggelaten tussen het kop- en voetgedeelte van de heipalen 
van voorgespannen beton, tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen. 

1.5.1.1.B VOORSPANSTAAL 
Het voorspanstaal voldoet aan de eisen van SB 260-25-5.3. 

1.5.1.2 Kenmerken van de uitvoering 
De bepalingen van SB 260-24-1.1.1.2 zijn van toepassing. 

1.5.1.3 Wijze van uitvoering 
De bepalingen van SB 260-24-1.1.1.3 zijn van toepassing. 

1.5.1.3.A ALGEMEEN 
Het voorspuiten is slechts toegelaten indien de aanbestedende overheid vaststelt dat de aard van de 
ondergrond dit volstrekt noodzakelijk maakt. In dat geval stelt de opdrachtnemer de wijze van 
voorspuiten voor aan de aanbestedende overheid. In elk geval mag de laatste 3 m niet worden 
voorgespoten. 
De opdrachtnemer mag op eigen risico met het vervaardigen van de palen beginnen, zonder de 
conclusie af te wachten die de aanbestedende overheid uit de diepsonderingen trekt nopens het te 
bereiken definitief funderingspeil. Evenwel stelt hij de aanbestedende overheid in de gelegenheid 
aanwezig te zijn bij de vervaardiging, het nemen van monsters en het uitvoeren van proeven erop. 
Zodra de palen worden opgeslagen op het terrein van de fabriek waar ze vervaardigd werden, kan de 
keuring plaatsvinden. De technische oplevering van de palen geschiedt daar waar ze vervaardigd 
werden. 
Bescherming van de paalkop. 
Indien de kop van een geprefabriceerde heipaal van gewapend beton of van voorgespannen beton 
door het heien beneden de voor het afkappen voorziene hoogte beschadigd is, herstelt de 
opdrachtnemer uitsluitend op zijn kosten en tot genoegen van de aanbestedende overheid het tot 
op bedoelde hoogte beschadigde deel. 

1.5.1.3.B WIJZIGING VAN DE LENGTE VAN DE PALEN TIJDENS HET UITVOEREN VAN DE PALEN 

 Inkorting 
Wat van de inkorting voortkomt, wordt als afval beschouwd dat de opdrachtnemer op eigen kosten 
buiten het openbaar gewestdomein moet voeren. 

 Verlenging 
De wijziging van de lengte van de palen kan aanleiding geven tot een verrekening indien bijkomend 
of ander materieel moet worden aangevoerd, respectievelijk bij geprefabriceerde heipalen van 
gewapend beton of van voorgespannen beton verlengstukken moeten worden aangebracht. 
Wanneer het een geprefabriceerde heipaal van gewapend beton of van voorgespannen beton 
betreft, wordt de kop over een lengte die minstens gelijk is aan de overlappingslengte van de 
betrokken langswapeningen ontdaan van het beton, zodat de wapeningen volledig ontbloot zijn. 
Tegen deze wapeningen worden verlengstukken geplaatst.  
Het voor de opgelegde verlenging nodig beton wordt met de grootste zorg verwerkt en getrild met 
behulp van een werktuig, dat vooraf door de aanbestedende overheid moet worden goedgekeurd. 

 Bijzondere voorschriften bij geprefabriceerde heipalen van gewapend beton en van 
voorgespannen beton 
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De acties tijdens het transport en bij de manipulatie van de paal worden vermenigvuldigd met een 
stootfactor gelijk aan 2. 
De acties tijdens het hijsen van de paal worden vermenigvuldigd met een stootfactor gelijk aan 1,4. 
De langswapeningen en de voorspanwapeningen worden berekend om de acties tijdens het 
transport, de manipulatie, het hijsen en het inheien, alsook de dienstacties met inbegrip van een 
eventuele horizontale paalbelasting in slappe lagen, te kunnen opnemen. 
De aangenomen fyk wordt bepaald in de opdrachtdocumenten of volgt uit de studie. Hiermee wordt 
rekening gehouden bij het bepalen van de verankerings- en overlappingslengten. 
Onafhankelijk van de gekozen waarde van fyk is er steeds voldaan aan de geldende regels voor de 
scheurbeheersing.  
Bij het oplichten en behandelen van de palen zorgt de opdrachtnemer ervoor dat het beton en het 
staal niet meer belast worden dan voorzien in de berekeningen. 
De punten waar de palen worden opgehangen, dienen overeen te stemmen met de 
berekeningshypothesen en worden op de palen duidelijk aangegeven door middel van twee strepen 
in duurzame verf. 
Er wordt aangenomen dat de oplegpunten van een paal tijdens het transport zich bevinden op 0,207 
L van de uiteinden voor palen langer dan 10 m en op 0,0 L en 0,293 L van de uiteinden voor palen 
korter dan of gelijk aan 10 m. 
Het effect van de acties tijdens het transport kan worden verminderd als de oplegpunten door een 
statisch bepaalde oplegconstructie op een scharnierconstructie niet in één punt geconcentreerd 
worden. Indien de opdrachtnemer voorstelt het transport op deze wijze te laten verlopen, kan op het 
overeenstemmend effect van de acties tijdens het transport gerekend worden. 
Conform bijlage A van NBN B 21-600:2009 heeft de wapening een minimumbetondekking cmin van: 

 Combinatie omgevingsklassen en sterkteklasse 
EE1, EE2 ES1 
< C 35/45 ≥ C 35/45 < C 40/50 ≥ C 40/50 

Minimumbetondekking 
cmin (mm) 

Wapenings-
staal 

30 25 45 40 

Voorspan-
staal 

40 35 55 50 

Tabel 24-1-3 

De nominale betondekking van de wapening is ten minste gelijk aan de minimumbetondekking 
vermeerderd met de ondergrens van de toegestane afwijking of met de door de fabrikant 
gewaarborgde afwijking indien die kleiner is, en rekening houdende met de in §A.2 voorziene 
correcties. 

1.5.1.3.C BIJZONDERE VOORSCHRIFTEN VOOR IN DE GROND GEVORMDE HEIPALEN 

 Dwarsdoorsnede van de paal 
De dwarsdoorsnede van de paal is gelijk aan de buitendoorsnede van de heibuis. 
Voor de palen waarvan de schachtdiameter kleiner is dan 480 mm, is de maximum oppervlakte van 
de verbrede voet, aan te nemen voor de berekening van het draagvermogen, gelijk aan tweemaal de 
doorsnede van de schacht. 
Voor de palen waarvan de schachtdiameter groter is dan of gelijk is aan 480 mm, is de 
maximumdiameter van de verbrede voet, aan te nemen voor de berekening van het draagvermogen, 
gelijk aan de diameter van de schacht, verhoogd met de werkelijk verwezenlijkte verbreding, beperkt 
tot 2 x 100 mm. 
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 Schikking van de gewone wapeningen 
NBN EN 1992-1-1:2005 (+AC:2010) + NBN EN 1992-1-1 ANB:2010 “Eurocode 2: Ontwerp en 
berekening van betonconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen” is van 
toepassing. 
Tabel 4.4N-ANB wordt vervangen door de onderstaande tabel. 
In deze tabel wordt de minimumbetondekking cmin op wapeningsstaal bepaald in functie van de 
omgevingsklassen (zie tabel 1-ANB van NBN B 15-001:2018 “Nationale aanvulling bij NBN EN 
206:2013+A1:2016 - Beton - Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit”). 

 Omgevingsklassen 
EE1, EE2 ES1 

Minimumbetondekking cmin (mm) Wapeningsstaal 35 50 
Tabel 24-1-4 

Bemerking: 
Een vermindering van 5 mm is toegestaan in de omgevingsklasse EE1 en EE2 wanneer beton van 
sterkteklasse C 35/45 of hoger wordt toegepast, en in de omgevingsklasse ES1 wanneer beton van 
sterkteklasse C 40/50 of hoger wordt toegepast. 
De nominale betondekking is niet kleiner dan 75 mm. 
De palen moeten een minimumlangswapening bevatten die voldoet aan de voorschriften van  
§ 9.5.2 van NBN EN 1992-1-1:2005 (+AC:2010) + NBN EN 1992-1-1 ANB:2010.  
De langswapeningen lopen door over de ganse paallengte. De as-op-asafstand van twee naburige 
langswapeningen is ten hoogste 300 mm; het kleinste aantal langswapeningen is zes. 
Voor palen onderworpen aan trek loopt de langswapening door tot in de verbrede voet, indien op de 
verbrede voet wordt gerekend om een gedeelte van de trekkracht op te nemen. 
De minimumdiameter van de dwarswapeningen bedraagt 8 mm. De as-op-asafstand van twee 
naburige dwarswapeningen is niet groter dan de helft van de diameter van de wapeningskorf. 
Dwarswapeningen met een diameter kleiner dan 8 mm zijn toegelaten op voorwaarde dat minstens 
hetzelfde geometrisch dwarswapeningspercentage ρw = Asw/(sd) wordt verwezenlijkt, met Asw de 
oppervlakte van de doorsnede van een dwarswapeningsstaaf, s de as-op-asafstand van de 
dwarswapening en d de diameter van de paal. 
Om de vereiste betondekking rondom de wapeningskorf te garanderen, worden minimum alle 2 m 4 
afstandshouders voorzien rond de korf. De afstandshouders hebben minimaal dezelfde weerstand 
tegen corrosie als het beton van de paal. 

1.5.1.3.D GEPREFABRICEERDE HEIPALEN VAN GEWAPEND BETON EN VAN VOORGESPANNEN 
BETON 

Voor elke paal zal de stuit worden bepaald. Daarbij heeft de aanbestedende overheid het recht zich 
te vergewissen van de goede uitvoering van het heiwerk met alle middelen die zij nuttig en nodig 
acht, o.a. door het laten opmaken van volledige slagdiagrammen. 
De geprefabriceerde heipalen van gewapend beton en van voorgespannen beton worden tijdens het 
heien voorzien van een goed sluitende stalen muts, waarin een hardhouten vulling is aangebracht; de 
aanbestedende overheid heeft het recht, zonder dat er prijsaanpassing uit volgt, de 
beschermingsinrichting te wijzigen indien zij deze onvoldoende acht. 

1.5.1.3.E IN DE GROND GEVORMDE HEIPALEN  
De uitvoeringswijze wordt overgelaten aan de keuze van de opdrachtnemer. Nochtans heeft de 
aanbestedende overheid steeds het recht zich te vergewissen van de goede uitvoering met alle 
middelen die zij nuttig en nodig acht. 
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De palen worden zo gebetonneerd dat op elk ogenblik een voldoende betonhoogte in de voerbuis 
aanwezig is teneinde het indringen van water of grond in de buis te vermijden. De samenstelling of 
de druk op het beton moet zodanig zijn dat tijdens het maken van de palen geen insnoering van de 
paal optreedt. 
Het beton wordt aangestampt of getrild, of op een andere wijze degelijk verdicht. 
Voor in de grond gevormde heipalen met in de grond gevormde verbrede voet mag het optrekken 
van de heibuis voor het vormen van de basis 50 cm niet overtreffen. Van deze regel mag slechts 
worden afgeweken indien de opdrachtnemer aantoont dat hij, tijdens het vormen van de verbrede 
voet, gelijktijdig met het hoger optrekken van de heibuis een overdruk realiseert door middel van 
een aangepaste lengte van de betonkolom. 

1.5.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De bepalingen van SB 260-24-1.1.2 zijn van toepassing. 
Het wapeningsstaal van betonnen heipalen is inbegrepen in de prijs van de paal. 

1.5.3 Controles 
Voor geprefabriceerde heipalen zijn de bepalingen van SB 260-25-8.3.3 van toepassing. 

1.6 Stalen buispalen zonder bodemplaat 

1.6.1 Beschrijving 
Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten behoren de buispalen tot uitvoeringsklasse EXC2 
overeenkomstig NBN EN 1090-2:2018. 

1.6.1.1 Definities 
- Buis. 

In een fabriek vervaardigd element met langs- of spiraalnaden, meestal niet op de juiste lengte 
van de buispalen. 

- Buispaal. 
Volledig op lengte gelast element, meestal door middel van rondnaden, eventueel met inbegrip 
van de slotprofielen. 

- Voorraadbuizen. 
Voorraadbuizen zijn reeds afgewerkte buizen waarbij er door de aanbestedende overheid geen 
toezicht werd uitgevoerd tijdens hun vervaardiging en waarvan de herkomst niet altijd kan 
achterhaald worden. 
De in- en uitwendige roestvorming op voorraadbuizen is niet hoger dan roestgraad C volgens  
NBN EN ISO 8501-1:2007. 

- Herbruikte buizen. 
Buizen die niet voldoen aan de definitie van voorraadbuizen worden beschouwd als herbruikte 
buizen. Herbruikte buizen zijn in principe nooit toegelaten, tenzij uitdrukkelijk vermeld in de 
opdrachtdocumenten. 

1.6.1.2 Types buispalen 
De karakteristieken van de buispalen worden gespecifieerd in de opdrachtdocumenten. 
Volgende types worden onderscheiden:  

1.6.1.2.A BUISPALEN VOOR ENKEL HORIZONTALE BELASTINGEN  
Stalen buispalen die alleen een weerstandsvermogen voor horizontale belastingen moeten bezitten, 
kunnen na het inbrengen deze functie vervullen. Indien dergelijke buispalen permanent blijven 
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openstaan, zoals bijvoorbeeld buispalen voor de geleiding van een vlotsteiger, worden ze volledig 
gevuld met beton of zand of grind bovenop de in de buis aanwezige grondkolom, teneinde de 
binnenkant van de buispaal te beschermen tegen corrosie en teneinde de geluidseffecten te dempen 
die optreden bij geleidingsbewegingen. Indien het weerstandbiedende buigmoment van buispalen 
met alleen een weerstandsvermogen voor horizontale belastingen dient vergroot te worden dan 
kunnen ze gevuld worden met getrild beton en eventuele wapeningen, over een zekere buishoogte, 
na eventuele gronduitname over een deel van de buishoogte. 

1.6.1.2.B BUISPALEN VOOR AXIALE BELASTINGEN 
Stalen buispalen die een draagvermogen voor axiale belastingen bezitten, worden steeds berekend 
voor de gevallen met en zonder propvorming. Als het draagvermogen met propvorming hoger is 
kunnen de buispalen opgevuld worden met beton na het uithalen van de weinig weerstandbiedende, 
sterk samendrukbare lagen volgens SB 260-24-1.6.1.5.C. In dat geval kan alsnog op het 
draagvermogen met propvorming gerekend worden.  

1.6.1.3 Materialen 

1.6.1.3.A BUISPALEN 
Afhankelijk van het ontwerp kunnen staalsoorten voorgeschreven worden volgens NBN EN 10219-
1:2006, NBN EN 10219-2:2019 of API Spec 5L:2008. 
De staalkwaliteit wordt opgegeven in de opdrachtdocumenten. 
De minimale kwaliteit is gelijkwaardig met de kwaliteit J0 volgens NBN EN 10025-2:2019, m.a.w. een 
kerfslagwaarde van 27 J bij 0°C. 
Het staal is warmgewalst. 
De buispalen voldoen aan NBN EN 10219-1:2006 of NBN EN 10219-2:2019. De buispalen worden 
geleverd uit nieuwe productie. Reeds gebruikte buizen of buispalen zijn niet toegelaten. NBN EN 
10219-1:2006 wordt hierna, waar nodig, vervolledigd met verduidelijkingen, wijzigingen en 
aanvullingen. De nummering van de norm blijft behouden: 
- 5.2 Options 

- 1.7 Inspection document other than the standard document (see 7.2.2). 
Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten, wordt er steeds een keuringsrapport 3.2 
volgens NBN EN 10204:2005 geleverd. 

- 7.2.2 
In geval van een keuringsrapport 3.2 wordt de bevoegde vertegenwoordiger van de koper 
aangeduid in overleg met de aanbestedende overheid. Deze bevoegde vertegenwoordiger is 
steeds een externe keuringsinstelling die gecertificeerd is volgens NBN EN ISO/IEC 17020 door 
BELAC of door een gelijkwaardige buitenlandse accreditatieinstelling. 

1.6.1.3.B BETON 
De bepalingen van SB 260-24-1.1.1.1.A zijn van toepassing. 

1.6.1.3.C ZAND 
Het zand beantwoordt aan de voorschriften van SB 250-3-6.2.2 - Zand voor onderfunderingen. 

1.6.1.3.D GESTABILISEERD ZAND 
Het gestabiliseerd zand voldoet aan de voorschriften van SB 250-9-1 - Zandcement, tenzij de 
opdrachtdocumenten anders vermelden. 

1.6.1.3.E GRIND  
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Het grind voldoet aan eisen van SB 250-3-3.2. 

1.6.1.3.F WAPENINGSSTAAL 
De bepalingen van SB 260-24-1.1.1.1.C zijn van toepassing. 

1.6.1.3.G DEUVELS 
De bepalingen van SB 260-24-1.1.1.1.D zijn van toepassing. 

1.6.1.4 Kenmerken van de uitvoering 

1.6.1.4.A BEPALING VAN HET DRAAGVERMOGEN UIT GRONDMECHANISCH OOGPUNT 
Voor de berekening van de stalen buispalen wordt verwezen naar SB 260-21-6. 
Indien de stalen buispalen ingebracht moeten worden ter plaatse van een ophoging, mag er maar 
gestart worden met de werken op het moment dat de zettingen in de ophoging en de ondergrond 
zijn opgetreden, tenzij er in de berekening van het draagvermogen rekening werd gehouden met 
negatieve kleef ten gevolge van deze ophoging. 

1.6.1.4.B LASSENVAN STALEN BUISPALEN 
Buispalen worden op de juiste lengte gebracht door het aan elkaar lassen van twee of meerdere 
buizen door middel van stompe naden (rondnaden).  
De langsnaden of spiraalnaden van de buizen waaruit de buispalen worden samengesteld moeten ter 
plaatse van de rondnaad minimaal 300 mm van elkaar verspringen. 
De buiseinden worden zodanig ten opzichte van elkaar geplaatst dat de afwijking in rondheid geen 
verschillen geeft in het buitenoppervlak groter dan 3 mm. Ter plaatse van eventuele slotprofielen zijn 
deze verschillen beperkt tot 1 mm. 
De bepalingen van SB 260-26 zijn van toepassing. 

1.6.1.4.C CONSERVERING VAN STALEN BUISPALEN 
Voor de conservering wordt verwezen naar SB 260-33. 

1.6.1.4.D WAPENEN VAN STALEN BUISPALEN 
Ingeval van verbinding met een bovenliggende betonconstructie wordt de wapening voldoende 
verankerd in het beton van die constructie. De betondekking van ter plaatse gestort beton wordt 
steeds gerespecteerd, ook bij eventuele prefabricage van de betonconstructie (bvb. in de overgang 
van de paalkop naar de prefabelementen). 
Ingeval de kopwapening wordt vastgelast op de stalen buispalen, gelden volgende bepalingen: 
De wapening van de paalkop wordt op de binnenkant van de buispalen gelast.  
De lassen waarmee de wapening op de binnenkant van de buispalen wordt gelast voldoen aan de 
voorschriften van NBN EN ISO 17660-1:2007 (minimum laslengte, minimum lasdikte, lasprocedure, 
kwaliteitseisen, gecertificeerd laspersoneel, proeven, …). 
De lasprocedure wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de aanbestedende overheid. 
De opdrachtnemer staat in voor het bestellen van voldoende materiaal voor het uitvoeren van de 
proeven. 
Aangezien het laswerk op de werf plaatsvindt, houdt de opdrachtnemer hiermee rekening en 
voorziet hij de nodige beschutting, zodat de laswerken in de best mogelijke omstandigheden, 
afgeschermd van regen en wind, kunnen plaatsvinden. 

1.6.1.4.E LASSEN VAN DEUVELS 
Ingeval deuvels worden gelast op de stalen buispalen, gelden de bepalingen van SB 260-26-1. 
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1.6.1.5 Wijze van uitvoering 

1.6.1.5.A LEVEREN VAN STALEN BUISPALEN 
De buispalen worden, in de zone van 1,5 m vanaf de bovenzijde, aan de binnenzijde van volgende 
duidelijke merktekens voorzien: 
- volgnummer van de buispaal; 
- lengte van de buispaal;  
- diameter van de buispaal. 
De opdrachtnemer levert van iedere buispaal een "pile make-up" met vermelding van: 
- volgnummer van de buispaal; 
- gegevens van de buizen waarmee de buispaal samengesteld werd (identificatienummer, 

diameter, wanddikte, lengte en kwaliteit); 
- in voorkomend geval de slotlengte en slotpositie; 
- theoretische totale lengte en gemeten totale lengte; 
- onrondheidgegevens.  
Het leveren van de stalen buispalen op de bouwplaats omvat: 
- de levering van de stalen buispalen volgens de uitvoeringstekeningen en zoals beschreven in de 

opdrachtdocumenten; 
- het aanvoeren van de stalen buispalen; 
- alle nodige manipulaties; 
- de stockage; 
- alle overige leveringen en werkzaamheden die samenhangen met het leveren van de buispalen. 
Indien de buispalen behandeld moeten worden tegen corrosie, zijn naast al deze 
corrosiebeschermingen alle daarmee samenhangende bijkomende transporten, manipulaties en 
stockages begrepen in de daartoe bestemde posten. 
De opdrachtnemer voorziet een stapelwijze op de werf, waarbij de corrosiebescherming op de 
buispalen niet beschadigd wordt. 

1.6.1.5.B INBRENGEN VAN STALEN BUISPALEN 
Het inbrengen van stalen buispalen gebeurt met een trilblok, een heihamer, een hydraulisch 
druksysteem of een combinatie van bovengenoemde technieken. Eventueel kunnen die technieken 
aangevuld worden met hulpmiddelen zoals voorboren of gecontroleerd bijlansen. 
De opdrachtdocumenten geven nadere toelichting met betrekking tot de locatie van de uit te voeren 
werken, de te realiseren peilen voor boven- en/of onderkant van de buispalen, alsook eventuele 
specifieke omstandigheden, die in acht genomen moeten worden. De opdrachtdocumenten kunnen 
ook een bepaalde techniek voor het inbrengen van de buispalen voorschrijven. 
Alleen de opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het inbrengen van de buispalen. Tenzij de 
opdrachtdocumenten anders vermelden, bepaalt de opdrachtnemer de techniek van inbrengen. De 
opdrachtnemer zal volgens zijn eigen inzichten het gepaste materieel inschakelen dat vereist is om 
de opgelegde diepte, die op de opdrachtdocumenten aangeduid staat, te bereiken. Hij houdt daarbij 
rekening met de aard van de grond en het behoud van de juiste tussenafstand. De opdrachtnemer 
zal voor het opstarten van de werken een gedetailleerde werkbeschrijving met de bijhorende 
verantwoordingsnota’s en heibaarheidsstudies overhandigen van de (voorgeschreven dan wel door 
hemzelf gekozen) techniek waarop de buispalen in de grond zullen worden gebracht. Deze 
beschrijving dient ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de aanbestedende overheid, en dient 
aangepast te zijn aan het buispaaltype dat geplaatst moet worden en aan de ondergrond en de 
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omgeving waarin de buispalen geplaatst dienen te worden. Daarbij dient een volledige technische 
beschrijving van de karakteristieken van het gebruikte materieel gevoegd te worden.  
Vóór de start van het inbrengen van de buispalen maakt de opdrachtnemer een plan voor het 
inbrengen op en legt hij dit ter goedkeuring voor aan de aanbestedende overheid. De volgorde van 
het inbrengen van de buispalen moet daarin opgegeven worden. 
De opdrachtnemer reinigt de bodem waar de buispalen ingebracht moeten worden, opdat het 
inbrengen zonder hinder zou kunnen gebeuren. 
Geen enkele buispaal mag in de bodem gebracht worden zonder toestemming van de 
aanbestedende overheid. Geen enkele paal mag worden ingebracht in afwezigheid van de 
aanbestedende overheid. 
Het inbrengen van een paal mag niet worden onderbroken. 
Het aanbrengen van kleefbrekers is niet toegestaan zonder voorafgaandelijke toestemming van de 
aanbestedende overheid. Verder is het voorboren en lansen verboden, behalve na schriftelijke 
toelating van de aanbestedende overheid en na behoorlijk vastgestelde moeilijkheden bij het 
inbrengen van de palen. 
Alleen de opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het verkrijgen en het respecteren van de 
opgelegde maatvoering. Belangrijk zijn de verticaliteit en de onderlinge tussenafstand.  
Het plaatsen van de buispalen dient met een aangepast frame te gebeuren. 
De opdrachtnemer zal er ook zorg voor dragen dat hij alle nodige maatregelen neemt om schade aan 
de buispalen of aan de al aangebrachte corrosiebescherming te voorkomen.  
De opdrachtnemer neemt alle voorzorgen om beschadiging van de buispalen en vooral van de 
koppen te vermijden bij het in de bodem brengen van de buispalen. 
Indien de opdrachtnemer hijsogen voorziet in de buispalen met het oog op de manipulatie van de 
buispalen met de kraan, dan zorgt hij ervoor dat: 
- ofwel de hijsogen hoog genoeg zitten, zodat ze ingebetonneerd worden in de funderingszool; 
- ofwel op zijn eigen kosten: 

- hetzij een stalen plaatje over elk hijsoog gelast wordt, zodat dit gedicht wordt; 
- hetzij een andere dichtingstechniek, die door de aanbestedende overheid aanvaard wordt, 

gebruikt wordt zodat elk hijsoog gedicht wordt; 
- hetzij de funderingszool verzwaard wordt, zodat de hijsogen ingebetonneerd worden (hierbij 

zijn alle meerhoeveelheden beton en staal t.o.v. de opdrachtdocumenten, evenals alle 
bijhorende kosten en moeilijkheden een last van de aanneming). 

In de prijs van de post voor het inbrengen van de buispalen zijn eveneens begrepen:  
- alle aan- en afvoer van het materieel alsook de nodige verplaatsingen van dit materieel op de 

bouwplaats; 
- het opmaken van alle voorafgaandelijke studies, plannen, documenten, enz. die als voorbereiding 

op het inbrengen moeten worden opgemaakt en ter goedkeuring worden voorgelegd aan de 
aanbestedende overheid; 

- het uitvoeren van de nodige controles en metingen om de inplanting en inclinatie van de 
buispalen te controleren; 

- het afbranden van de paalkoppen. 

1.6.1.5.C VERWIJDEREN VAN DE WEINIG WEERSTANDBIEDENDE, STERK SAMENDRUKBARE LAGEN 
De opdrachtdocumenten bepalen of grond wordt uitgehaald en eventueel wordt vervangen tot welk 
niveau in de paal. 
Bij het uitgraven van de weinig weerstandbiedende lagen in de buispalen wordt ervoor gezorgd dat 
geen onderdrukken worden teweeggebracht in de onderliggende lagen. Daartoe worden het 
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grijpertype, de afmetingen van de grijper (t.a.v. de paaldiameter) of de ophaalsnelheid van de grijper 
aangepast. Wanneer een andere uitgravingstechniek wordt gebruikt worden de nodige voorzorgen 
genomen opdat de grond van de plug en rond de paalpunt niet zou worden verstoord. Het 
waterniveau in de buispaal mag tijdens het uitnemen van grond en het vullen met beton niet lager 
komen dan het grondwaterniveau buiten de buispaal. Een pluglengte van minimaal 3 m blijft steeds 
bestaan opdat de grondlagen in de omgeving van de paalpunt door de graafwerkzaamheden niet 
zouden worden verstoord. 

1.6.1.5.D WAPENEN VAN STALEN BUISPALEN 
De wapeningskorf wordt net vóór het betonneren in de buispalen aangebracht.  
In de post voor het wapenen van de stalen buispalen zijn eveneens begrepen: 
- alle aan- en afvoer van het materieel alsook de nodige verplaatsingen van dit materieel op de 

bouwplaats; 
- het aanvoeren van de wapening; 
- het samenstellen van de wapening tot wapeningskorven; 
- de stockage van de wapening; 
- het plaatsen van de wapening; 
- het vastlassen van de wapening aan de buispalen indien van toepassing en volgende 

voorbereidingen, proeven en bijhorende werken: 
- het voorafgaand aan het lassen grondig reinigen van de buispalen, zodat zij volledig ontdaan 

zijn van vuil, grond en vocht; 
- de nodige overlengten voor het uitvoeren van de proeven; 
- de kosten voor het laten uitvoeren van de proeven; 
- de beschutting op de werf tijdens de laswerken; 
- alle nodige werken en leveringen eigen aan de laswerken. 

1.6.1.5.E VULLEN VAN STALEN BUISPALEN 
De opdrachtdocumenten vermelden of de buispalen gevuld moeten worden. De buispalen kunnen 
gevuld worden met zand, gestabiliseerd zand, grind of beton. 
De buispalen, die gevuld worden met zand, gestabiliseerd zand of grind, worden laagsgewijs gevuld 
en verdicht. Tenzij de opdrachtdocumenten anders vermelden, bedraagt de maximale laagdikte 0,50 
m. 
Het beton, waarmee de buispalen gevuld worden, wordt verdicht met behulp van een trilnaald.  
Alvorens over te gaan tot het betonneren van de funderingszool, die steun neemt op de buispalen, 
dient het beton van die palen een sterkteontwikkeling te vertonen van minstens 20 N/mm². 
In de post voor het vullen van de buispalen zijn eveneens begrepen:  
- alle aan- en afvoer van het materieel alsook de nodige verplaatsingen van dit materieel op de 

bouwplaats; 
- het wegnemen van de weinig weerstandbiedende, sterk samendrukbare lagen en reinigen van de 

binnenwand; 
- het aanvoeren en tijdelijk stockeren van het zand, gestabiliseerd zand, grind of beton. 

1.6.1.5.F LASSEN VAN STIFTDEUVELS 
In de post voor de stiftdeuvels zijn begrepen: 
- het leveren van deuvels en keramische ringen; 
- alle aan- en afvoer van het materieel alsook de nodige verplaatsingen van dit materieel op de 

bouwplaats; 
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- het voorafgaand aan het lassen grondig reinigen van de buispalen, zodat zij volledig ontdaan zijn 
van vuil, grond en vocht; 

- het lassen van de deuvels aan de buispalen; 
- de beschutting op de werf tijdens de laswerken; 
- alle nodige werken en leveringen eigen aan de laswerken. 

1.6.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De bepalingen van SB 260-24-1.1.2 zijn van toepassing. 
Het wapeningsstaal voor stalen buispalen zonder bodemplaat: per kg. 

1.6.2.1 Verwijderen van de weinig weerstandbiedende, sterk samendrukbare lagen 
Deze post wordt uitgedrukt in m³ grond. 

1.6.2.2 Vullen van stalen buispalen 
Deze post wordt uitgedrukt in m³ zand, gestabiliseerd zand, grind of beton. 

1.6.2.3 Gelaste stiftdeuvels 
Deze post wordt uitgedrukt in stuks. 

1.6.3 Controles 
De volgende controles worden uitgevoerd: 
- voorafgaandelijke technische keuring van de stalen buispalen; 
- controle, vóór de start der werken, van de door de opdrachtnemer te bezorgen documenten ter 

voorbereiding van de werken; 
- stelselmatige controle, tijdens de uitvoering van de werken, teneinde na te gaan of deze verlopen 

conform de aanduidingen van de opdrachtdocumenten en de door de opdrachtnemer opgestelde 
uitvoeringsdocumenten. Deze controles omvatten in het bijzonder: 
- controle van de afwijkingen van de inplanting en maatvoering van de buispalen. Als de 

inplantingsafwijkingen van de buispalen te belangrijk zijn, en daarover beslist de 
aanbestedende overheid dient de opdrachtnemer op eigen kosten maatregelen te treffen. De 
opdrachtdocumenten duiden deze maatregelen aan; 

- controle van de toestand van de buispalen tijdens en na het inbrengen. Zodra er van deze 
voorwaarden afgeweken wordt, neemt de opdrachtnemer op zijn kosten alle nodige 
herstelmaatregelen tot voldoening van de aanbestedende overheid; 

- over het laatste gedeelte van het inbrengen van de palen worden de zakkingen genoteerd in 
functie van de ingebrachte energie. De opdrachtdocumenten geven de lengte aan. Op basis van 
die notities en de gedane vaststellingen tijdens het plaatsen van de buispalen oordeelt de 
aanbestedende overheid op welke buispalen een belastingsproef zal worden uitgevoerd. Het niet 
opmeten en rapporteren van die zakkingen in functie van de ingebrachte energie kan er toe 
leiden dat de buispalen uitgetrokken worden en het werk opnieuw begonnen moet worden. De 
beslissing daartoe ligt bij de aanbestedende overheid. 

Zodra er enigszins van de in de opdrachtdocumenten opgelegde voorwaarden afgeweken wordt, 
worden de buispalen uitgetrokken en wordt het werk herbegonnen. De beslissing daarover ligt bij de 
aanbestedende overheid. Indien de aanbestedende overheid evenwel beslist de buispalen niet te 
laten trekken, is de opdrachtnemer hoe dan ook verplicht alle nodige maatregelen om de 
vastgestelde afwijkingen te verhelpen, tot volledige voldoening van de aanbestedende overheid. 
Alle kosten die verband houden met het uitvoeren van controles en keuringen, zijn ten laste van de 
aanneming. 
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1.6.3.1 Voorafgaande technische keuring 
Het staal voor de fabricatie van de buizen wordt, naar keuze van de opdrachtnemer geleverd met 
een keuringsrapport 3.1 of 3.2 volgens NBN EN 10204:2005. 
De buispalen die beschikken over een keuringsrapport 3.2 volgens NBN EN 10204:2005, zoals 
beschreven in SB 260-24-1.6.1.3.A zijn vrijgesteld van verdere proeven voor de voorafgaande 
technische keuring. 
Indien de buispalen niet beschikken over een 3.2-keuringsrapport worden ze onderworpen aan 
onderstaande voorafgaande technische keuringen 

1.6.3.1.A STAAL VOOR DE BUIZEN 
Het staal voor de fabricatie van de buizen wordt, naar keuze van de opdrachtnemer geleverd met 
een keuringsrapport 3.2 volgens NBN EN 10204:2005, of niet. 
- In geval van een keuringsrapport 3.2 volgens NBN EN 10204:2005 wordt de bevoegde 

vertegenwoordiger van de koper aangeduid in overleg met de aanbestedende overheid. Deze 
bevoegde vertegenwoordiger is steeds een externe keuringsinstelling die gecertificeerd is volgens 
NBN EN ISO/IEC 17020 door BELAC of door een gelijkwaardige buitenlandse accreditatieinstelling. 
De keuring gebeurt volgens voorschriften beschreven in de normen van de betrokken 
staalsoorten en SB 260-26. 

- Bij het ontbreken van een 3.2 keuringsrapport volgens NBN EN 10204:2005 voor het staal van de 
buizen worden de aangeboden buizen (of platen) verdeeld in partijen van maximaal 80 ton. Een 
partij bevat enkel buizen (of platen) van dezelfde kwaliteit, diameter en wanddikte. De partijen 
worden gemerkt, zodanig dat buizen (of platen) van verschillende partijen onderling niet 
verwisseld kunnen worden. Per partij worden volgende proeven uitgevoerd: 
- trekproef; 
- 3 kerfslagproeven; 
- scheikundige analyse (ter bepaling van de elementen vermeld in de betrokken normen). 

Bij het ontbreken van een 3.2-keuringsrapport volgens NBN EN 10204:2005 voor het staal van de 
buizen gebeuren de proeven door een bevoegde vertegenwoordiger van de opdrachtnemer 
aangeduid in onderling overleg met de aanbestedende overheid. Deze bevoegde vertegenwoordiger 
is steeds een externe keuringsinstelling die geaccrediteerd is volgens NBN EN ISO/IEC 170230 door 
BELAC of door een gelijkwaardige buitenlandse accreditatieinstelling. De monstername, beoordeling, 
verslaggeving, … hiervan wordt georganiseerd door de opdrachtnemer en uitgevoerd door deze 
externe en onafhankelijke instelling. De bijhorende proeven worden uitgevoerd door een extern, 
onafhankelijk en geaccrediteerd laboratorium in opdracht van de eerder vermelde externe en 
onafhankelijke instelling. Al de kosten zijn ten laste van de opdrachtnemer. 

1.6.3.1.B KEURING VAN DE BUIZEN EN LASNADEN VAN DE BUIZEN 
De opdrachtnemer levert een lijst van de ter keuring aangeboden buizen met de vermelding van 
identificatienummer, staalkwaliteit, diameter, wanddikte en lengte. 
Volgende proeven en controles worden uitgevoerd volgens de aanwijzingen van de afgevaardigde 
van de aanbestedende overheid: 
- steekproefsgewijze controle van de afmetingen; 
- ultrasoon onderzoek van de stompe naden tot een hoeveelheid van 20 % van de totale lengte; 
- per 100 ton buizen, of een deel ervan, onderzoek van elk type stompe naad; 
- dwarse trekproef; 
- 3 kerfslagproeven (voorwaarden idem als het staal van de buizen); 
- rechte en averechte buigproef, buigproef op snede; 
- macrografisch onderzoek op dwarse snede. 
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De proeven en controles gebeuren door een bevoegde vertegenwoordiger van de opdrachtnemer 
aangeduid in onderling overleg met de aanbestedende overheid. Deze bevoegde vertegenwoordiger 
is steeds een externe keuringsinstelling die geaccrediteerd is volgens NBN EN ISO/IEC 170230 door 
BELAC of door een gelijkwaardige buitenlandse accreditatieinstelling. De monstername, beoordeling, 
verslaggeving, … hiervan wordt georganiseerd door de opdrachtnemer en uitgevoerd door deze 
externe en onafhankelijke instelling. De bijhorende proeven worden uitgevoerd door een extern, 
onafhankelijk en geaccrediteerd laboratorium in opdracht van de eerder vermelde externe en 
onafhankelijke instelling. Al de kosten zijn ten laste van de opdrachtnemer. 

1.6.3.1.C KEURING VAN DE LASNADEN VAN BUISPALEN 
De controles van eventuele stompe naden voor het samenlassen van buizen tot buispalen en van de 
lassen van eventuele slotprofielen zijn volgens SB 260-26. 

1.6.3.2 Toleranties op afmeting en inplanting 

1.6.3.2.A AFMETINGEN 
De toegelaten toleranties op de uitwendige diameter, de lengte, de onrondheid en de rechtheid van 
de afgewerkte buispalen (met eventueel opgelaste slotprofielen) zijn vermeld in §6 van NBN EN 
10219-2:2019.  
Voor de dikte gelden de toleranties van NBN EN 10029:2011 – klasse A, zowel voor buispalen met 
langsnaden (samengesteld uit platen) als voor buispalen met spiraalnaden (samengesteld uit coils). 
De tolerantie op de rechtheid tussen twee opeenvolgende toppen in het lengteprofiel van de 
buispaal. bedraagt 0,1 % van de lengte tussen deze toppen. 

1.6.3.2.B INPLANTING 
De toleranties met betrekking tot de inplanting van de buispalen zijn vermeld onder  
SB 260-24-2.1.3.2. Voor buispalen gelden dezelfde toleranties als voor damplanken. 

1.6.3.3 Toestand van de buispalen 
De controle gebeurt voorafgaand aan, tijdens en na het inbrengen van de buispalen. 

1.6.4 Specifieke korting wegens minderwaarde 
De opdrachtnemer neemt steeds de nodige maatregelen om de vastgestelde afwijkingen te 
verhelpen, tot voldoening van de aanbestedende overheid. Er worden daarom geen kortingen 
wegens minderwaarde aangerekend. 

1.7 Secanspalen 

1.7.1 Beschrijving 
De secanspalenwand bestaat uit primaire en secundaire, in elkaar oversneden palen. De wand heeft 
tot doel een bouwputbeschoeiing te realiseren. Buiten een grondkerende functie hebben de wanden 
een tijdelijke waterremmende en op bepaalde plaatsen een verticaal dragende functie te vervullen. 
De stabiliteit van de grondkering wordt verzekerd door verankeringen en/of schoringen. 
De palen zijn conform NBN EN 1536:2010 “Execution of special geotechnical Works - Bored piles” 
(11-2010). 
Bij tegenstrijdigheden tussen voornoemde norm en de hiernavolgende tekst is onderhavige tekst van 
toepassing. 
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1.7.1.1 Materialen 
De bepalingen van SB 260-24-1.1.1.1 zijn van toepassing. 

1.7.1.1.A BETON 
De samenstelling van het beton (granulometrie, aard van de toeslagmaterialen) wordt door de 
opdrachtnemer gekozen , maar voldoet aan SB 260-24-1.1.1.1.A. Er wordt bovendien altijd minstens 
375 kg cement per m³ beton verwerkt. 
Voor de berekeningen mag maar gerekend worden met C30/37. 

1.7.1.1.B KWALITEIT VAN HET STAAL 
De mechanische eigenschappen van de H- of I-profielen dienen te voldoen aan NBN EN 10025-
1:2005, NBN EN 10025-2:2019 en aan de bepalingen van SB 260-26. De minimale kwaliteit is J0. De 
toegepaste staalsoort is S235 om scheurvorming in de secanspalenwand te beperken. 
Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten behoren de H- of I-profielen tot uitvoeringsklasse 
EXC2 overeenkomstig NBN EN 1090-2:2018. 

1.7.1.2 Kenmerken van de uitvoering 

1.7.1.2.A ALGEMEEN 
De volgende documenten moeten door de opdrachtnemer geleverd worden: 
- vóór het begin van de werken zal de opdrachtnemer de gebruikte middelen beschrijven. Hij zal 

een gedetailleerde beschrijving geven van de werfinstallaties, het materieel, de materialen en de 
door hem voorziene uitvoeringsmethode voor elk paaltype. Deze omschrijving omvat namelijk de 
specificaties eigen aan de installaties en uitrusting, de uitvoeringsfasen van de palen, de 
veiligheidssystemen, de geleidingsbalken, de gedetailleerde uitvoerings- en installatieprocedures 
enz.; 

- een plan, waarop zijn aangegeven: de inplanting van de palen, de diameter, het aanzetpeil, het 
afkappingspeil, de wapening en de verankeringen; 

- in tijdelijke toestand dient de secanspalenwand zowel grond- als grondwaterkerend te zijn en ook 
zo berekend te worden. In definitieve toestand blijft de secanspalenwand grondkerend. 

1.7.1.2.B BEREKENINGSNOTA 
De bepalingen van SB 260-24-1.1.1.2.C zijn van toepassing. 

 Bepaling van het draagvermogen uit grondmechanisch oogpunt 
Hiervoor wordt verwezen naar SB 260-21-6.  
Voor de berekening van het eenheidsdraagvermogen qr,b dient de methode “De Beer” toegepast te 
worden op de kleinste afmeting van de palenwand (de minimale dikte of ingeschreven dikte van de 
palenwand, zie onderstaande figuur). 
 
 
 
 
Figuur 24-1-2 

Indien enkel de secundaire palen tot op het vooropgestelde aanzetpeil worden uitgevoerd, kan voor 
de bepaling van het verticaal draagvermogen enkel de sectie van de secundaire palen in rekening 
worden gebracht. 

dminimaal 
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 Organische berekening 
Hiervoor wordt verwezen naar SB 260-21-6. 

 Berekening van de wanden en van de krachten die moeten opgenomen worden door 
schoren of ankers. 

Hiervoor wordt verwezen naar SB 260-21-6. 
De dwarsdoorsnede van de paal dient duidelijk gespecificeerd te worden door de opdrachtnemer.  

1.7.1.3 Wijze van uitvoering 

1.7.1.3.A ALGEMEEN 
De uitvoeringswijze blijft een keuze van de opdrachtnemer. Nochtans heeft de aanbestedende 
overheid steeds het recht zich te vergewissen van de goede uitvoering met alle middelen die zij 
nuttig of nodig acht. De opdrachtnemer legt zijn uitvoeringswijze voorafgaandelijk ter goedkeuring 
voor aan de aanbestedende overheid.  
Indien de opdrachtnemer de secanspalenwand niet zelf uitvoert, deelt hij voor de aanvang van de 
werken de naam van de onderaannemer mee, alsook zijn adres en referenties. 
De volgorde waarin de palen geboord worden, wordt vooraf door de opdrachtnemer ter goedkeuring 
aan de aanbestedende overheid voorgelegd. De palen worden dan ook uitgevoerd in deze volgorde.  
De uitvoering van de palen in de omgeving van een vers gebetonneerde paal mag slechts aanvangen 
als de ouderdom van deze paal minstens 24 uur bedraagt.  
Elke secanspaal moet een volmaakte aansluiting met de volgende paal verzekeren zodat de 
continuïteit gewaarborgd wordt en alle doorsijpeling van water en fijne gronddeeltjes vermeden 
wordt. De insnijding bedraagt hiervoor minimaal 10 % van de paaldiameter.  
De palen worden zo uitgevoerd dat de verticaliteit van de palenwand verzekerd wordt.  
Geen enkele paal mag geboord worden in afwezigheid van de aanbestedende overheid of van zijn 
gemachtigde. 
Het boren van een paal mag niet worden onderbroken. 
De rand van de funderingszool rustend op de palen moet steeds minimaal 100 mm buiten de rand 
van de palen komen. 
Wanneer de inplantingsafwijkingen van de palen te belangrijk zijn, en daarover beslist de 
aanbestedende overheid, dient de opdrachtnemer op eigen kosten maatregelen te treffen, zoals bv. 
het voorzien van supplementaire palen en het uitvoeren of laten uitvoeren van alle studies en 
verstevigingswerken van de funderingszolen, die door de aanbestedende overheid nodig worden 
geacht. 
De betonnen paalkoppen steken minstens 0,60 m uit boven het ondervlak van de later uit te voeren 
funderingszool. 
De paalkoppen worden afgekapt tot 5 cm boven het ondervlak van de funderingszool.  

1.7.1.3.B INPLANTING EN TOLERANTIES 
Om een correcte inplanting en insnijding van de palen te garanderen dienen de palen uitgevoerd te 
worden doorheen een geleidingsmal. Deze kan uitgevoerd worden onder de vorm van een betonnen 
geleidingsbalk met uitsparingen of een stalen gabariet dat bij de uitvoering van de palen voldoende 
stevig verankerd is in de grond om iedere mogelijke verplaatsing tegen te gaan. 
- Toleranties: 

De maximale toegelaten afwijking van het middelpunt van de paal, ten opzichte van het 
theoretische middelpunt aangeduid op het inplantingsplan, mag niet groter zijn dan 10 mm wat 
ook de afwijkingsrichting mag zijn. 
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- De maximale toegelaten afwijking op de verticaliteit of de theoretische helling van de afgewerkte 
paal bedraagt 10 mm per meter. 

- Elke paal die zelfs aan één van bovenvermelde toleranties niet voldoet, wordt geweigerd. 
- Alle aanpassingen (bijkomende palen, vergroting en/of versterking van de zool, injecties, 

afkappen van beton buiten tolerantie,…) noodzakelijk om de gevolgen van de weigering van een 
paal op te vangen vallen ten laste van de opdrachtnemer. Enkel de leidend ambtenaar is 
gemachtigd om te oordelen over de te nemen versterkingen als gevolg van het weigeren van een 
paal. 

Er zullen bij onvoldoende insnijding van de palen injecties uitgevoerd worden. Deze injecties zijn 
nodig om de water- en gronddichtheid van de secanspalenwand te garanderen. Deze injecties zijn 
volledig ten laste van de opdrachtnemer. Enkel de leidend ambtenaar kan oordelen over de 
noodzaak van deze injecties. De opdrachtnemer dient het oordeel betreffende de onvoldoende 
insnijding van de palen te aanvaarden indien: 
- de insnijding tussen de schachten van twee naast elkaar gelegen palen kleiner is dan 50 % van de 

theoretische insnijding; 
- de afwijking t.o.v. de verticaliteit van de schachten van twee naast elkaar gelegen palen hoger is 

dan 0,10 m, gemeten over de geboorde lengte. 

1.7.1.3.C WERKPLATFORM 
De werkplatformen worden genivelleerd en behoorlijk gedraineerd om een stabiel en droog werkvlak 
te vormen voor het materieel, de uitrustingen en de materialen nodig voor de uitvoering van de 
palen. 
Het werkplatform dient aangepast te zijn aan alle machinelasten die op het werkplatform zullen 
komen en alle andere werken die op het werkplatform moeten uitgevoerd worden. Indien nodig 
wordt in het bovenste deel van het werkplatform steenslag geplaatst op een scheidende geotextiel. 

1.7.1.3.D HET BOREN  
De palen worden vervaardigd met een holle verbuisde schroef die met volledige grondverwijdering 
en door de gecombineerde werking van een torsiekoppel (schroeven) en een axiale kracht (vijzel) in 
de grond wordt geboord. 
De secanspalenwand wordt in fasen geboord volgens het volgende principe: 
- fase 1: boren van primaire palen. Tijdens het boren worden telkens drie palen over geslagen; 
- fase 2: boren van tussenliggende primaire palen. De primaire palen worden niet van wapening 

voorzien; 
- fase 3: de secundaire palen worden geboord en oversnijden daarbij de primaire palen. In de 

secundaire palen wordt de wapening geplaatst. 
Bij het boren van de paal dienen de mantelbuis en de holle schroef onafhankelijk van elkaar te 
kunnen draaien, beiden worden dus door twee afzonderlijke boormotoren aangedreven en draaien 
in tegenovergestelde richting.  
Met behulp van de holle schroef wordt de grond volledig weggeboord in het inwendige van de 
mantelbuis. De mantelbuis dient enerzijds ter stabilisatie van het boorgat en anderzijds om relaxatie 
ten gevolge van de grondverwijdering tegen te gaan. Om indringing van water en grond in de holle 
schroef tegen te gaan, wordt de holle as van de schroef tijdens het boren waterdicht afgesloten. 
Bij het boren van de paal dient de onderzijde van de holle schroef zich steeds hoger of op gelijke 
hoogte met de onderzijde van de mantelbuis te bevinden. 
Eens de verbuisde schroef op diepte gebracht is, wordt doorheen de holle as van de schroef beton 
onder druk (minimum 1 à 2 bar aan de bovenzijde van de schroef) gepompt. 
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Door een combinatie van de opwaartse stuwdruk van het beton en een verticale trekkracht, 
uitgevoerd op de mantelbuis en schroef, wordt de mantelbuis en schroef uit de grond getrokken. 
Deze operatie gebeurt zonder rotatie of met een roterende beweging van mantelbuis en schroef 
zodanig dat steeds een opwaarts grondtransport in de schroef gegenereerd wordt. 
Het beton wordt gestort volgens een procedé dat de homogeniteit van de aggregaten verzekert en 
de ontmenging vermijdt. De eerste palen worden systematisch gevolgd. In bijzondere terreinen mag 
de aanbestedende overheid de controle van de hoeveelheid in het werk gestort beton voor alle palen 
opleggen. 
Elke paal wordt gebetonneerd op de dag zelf van het beëindigen van de uitgraving. Het is niet 
toegelaten een aantal palen tot op de vereiste diepte uit te graven zonder het storten van het beton 
te verzekeren.  
Het betonneren van een paal verloopt zo snel mogelijk en zonder onderbreking. De snelheid 
waarmee de mantelbuis en schroef getrokken wordt, dient aangepast te zijn aan het debiet van de 
betonpomp. Er moet worden vermeden dat water en grond het beton verdringen en dat aldus een 
verminderde betondoorsnede ontstaat. Daarom dient steeds een voldoende betonoverdruk 
aanwezig te zijn in de holle as van de avegaar bij het optrekken. Deze betonoverdruk moet groter zijn 
naarmate de grond- en waterdruk van de omringende grond groter zijn, zeker bij het doorkruisen van 
slappe lagen. Naarmate het betonneren vordert, wordt de stortbuis geleidelijk opgetrokken, waarbij 
echter de onderkant steeds genoeg (ten minste 1 m) in het reeds gestorte beton blijft om elke 
onderbreking in de continue betonstroom te voorkomen. 
Het totale verbruikte volume aan beton per paal wordt op de uitvoeringsfiche genoteerd. 
Wanneer de mantelbuis en schroef volledig getrokken zijn, wordt de wapening in de paal geplaatst. 
Een secanspalenwand wordt gerealiseerd door een afwisseling van primaire niet gewapende en 
secundaire gewapende palen die overlappen met een minimale insnijding van 10 % van de diameter 
van de palen. 
De langs- en dwarswapeningen worden aangebracht over de ganse lengte van de palen. De 
opdrachtnemer deelt mee wanneer en hoe de wapeningen aangebracht worden. Door een mogelijke 
ontwatering van het beton in de grond kan het plaatsen van de wapening bemoeilijkt worden. 
Daarom dient de tijd tussen het betonneren van de paal en het plaatsen van de wapening tot een 
minimum beperkt te worden. Zonodig dient de wapening geplaatst te worden met een aparte kraan 
of dient de samenstelling van het beton aangepast te worden om ontwatering van het beton zoveel 
mogelijk tegen te gaan (bv. hoger cementgehalte). 
De wapening wordt uitgevoerd als wapeningskorf en die wordt volmaakt centrisch geplaatst. De 
overlappingen kunnen, mits voorafgaandelijk akkoord van de aanbestedende overheid, verwezenlijkt 
worden door lassen; de opdrachtnemer legt voorafgaandelijk een berekeningsnota van de lassen en 
een plan van de verdeling van deze lassen ter goedkeuring voor aan de aanbestedende overheid. 
De vrijgemaakte uiteinden van de langswapeningen worden in de funderingszool ingewerkt. 
Voor de bescherming van de wapeningen van palen die onderhevig zijn aan de actie van stoffen die 
de wapeningen kunnen aantasten, kan er naast een voldoende omhulling gekozen worden voor een 
vermeerdering van de wapeningsdoorsnede, voor een behandeling tegen corrosie of voor de 
aanwending van aangepaste cementsoorten en bijzondere staalsoorten. 

1.7.1.3.E BIJZONDERE VOORSCHRIFTEN: SCHIKKING VAN DE GEWONE WAPENINGEN 
NBN EN 1992-1-1:2005 (+AC:2010) + NBN EN 1992-1-1 ANB:2010 “Eurocode 2: Ontwerp en 
berekening van betonconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen” is van 
toepassing. 
Tabel 4.4N-ANB wordt vervangen door de onderstaande tabel. 
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In deze tabel wordt de minimumbetondekking cmin op wapeningsstaal bepaald in functie van de 
omgevingsklassen (zie tabel 1ANB van NBN B 15-001:2018 “Nationale aanvulling bij NBN EN 
206:2013+A1:2016 - Beton - Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit”). 

 Omgevingsklassen 
EE1, EE2 ES1 

Minimumbetondekking cmin (mm) Wapenings-
staal 

35 50 

Tabel 24-1-5 

Bemerking: 
Een vermindering van 5 mm is toegestaan in de omgevingsklasse EE1 en EE2 wanneer beton van 
sterkteklasse C 35/45 of hoger wordt toegepast, en in de omgevingsklasse ES1 wanneer beton van 
sterkteklasse C 40/50 of hoger wordt toegepast. 
De nominale betondekking is niet kleiner dan 75 mm. 
De boorpalen moeten een minimum langswapening bevatten die voldoet aan de voorschriften van  
§ 9.5.2 van NBN EN 1992-1-1:2005 (+AC:2010) + NBN EN 1992-1-1 ANB:2010. 
De langswapeningen lopen door over de ganse paallengte. De as-op-asafstand van twee naburige 
langswapeningen is ten hoogste 300 mm; het kleinste aantal langswapeningen is zes. 
De minimumdiameter van de dwarswapeningen bedraagt 10 mm. De as-op-asafstand van twee 
naburige dwarswapeningen is niet groter dan de helft van de diameter van de wapeningskorf. 

1.7.2 Meetmethode voor hoeveelheden 

1.7.2.1 Algemeen 
De uitvoering van de secanspalenwand omvat o.a. de uitvoering van de geleidingsbalken (incl. terug 
afbreken en afvoeren), de noodzakelijke grondwerken, het leveren en storten van het beton, de 
continue en digitale registratie van de uitvoeringsparameters en de afvoer van alle materialen 
afkomstig uit de boring naar een stortplaats van de geschikte klasse. Het omvat tevens het uitvoeren 
van injecties om de waterdichtheid van de secanspalenwand te garanderen in geval van onvoldoende 
insnijding bij naast elkaar gelegen palen. 
Een palenplan, waarop zijn aangegeven: de inplanting van de palen, de afmetingen, het aanzetpeil, 
het afkappingspeil, de wapeningen, de volgorde van boren,... wordt door de opdrachtnemer 
opgesteld. 
Alle kosten voor plaatsen, afwerking, proeven en inspecties en eventuele herstellingen van de palen 
zijn ten laste van de opdrachtnemer en in het werk begrepen. 
De opdrachtnemer levert de nodige garanties dat de secanswand 100 % gronddicht is zodat er zich in 
de toekomst geen gronduitspoelingen kunnen voordoen achter de palenwand. Hij deelt mee op 
welke wijze hij deze garantie biedt en welke voorzieningen getroffen worden om dit te garanderen. 
Hij beschrijft hierbij voldoende op welke wijze de gronddichtheid na uitvoering kan gecontroleerd 
worden. Hij beschrijft bovendien op voorhand de herstellingswijze indien na uitvoering blijkt dat er 
herstellingen dienen te gebeuren. 

1.7.2.2 Hoeveelheden in rekening te brengen 
De hoogte van de secanspalenwand is gelijk aan het hoogteverschil tussen het opgemeten aanzetpeil 
en het afkappeil.  
De lengte van de in de wand is gelijk aan de lengte gemeten volgens de as van de secanspalenwand.  
Deze post wordt uitgedrukt m² secanspalenwand. 
Voor de wapening wordt een aparte post voorzien. Deze post wordt uitgedrukt in kg.  
Voor de ankers wordt een aparte post voorzien. Deze post wordt uitgedrukt in stuk. 
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1.7.3 Controles 

1.7.3.1 Extra controles met betrekking tot secanspalen 
De opdrachtnemer voorziet de controle van de gronddichtheid tijdens en na de uitvoering van de 
palen. 
Tijdens de uitvoering van elke paal dienen de volgende uitvoeringsparameters continu en digitaal te 
worden geregistreerd: 
- de vooruitgangssnelheid, het uitgeoefende koppel en de verticale kracht op de mantelbuis en 

schroef tijdens het inbrengen; 
- de optreksnelheid, de betondruk en de verticale kracht op de mantelbuis en schroef tijdens het 

optrekken van de voerbuis; 
- de geregistreerde parameters van de uitgevoerde palen worden dagelijks afgedrukt en 

overhandigd aan de leidend ambtenaar. De parameters worden grafisch voorgesteld in functie 
van de diepte. 

In het geval dat de paalkop na het afkappen een twijfelachtige betonkwaliteit vertoont, zullen 
minstens drie kernen met diameter 10,3 cm, en een hoogte van 20 cm verticaal uit de kop geboord 
worden. De plaats van de kernboringen wordt door de leidend ambtenaar aangegeven.  
Indien de proeven op deze kernen geen voldoening geven, wordt de paal 50 cm lager afgekapt en 
worden er drie nieuwe kernen geboord en getest (enz.). 
Alle bijkomende werken en kosten verbonden aan de niet-conformiteit van het beton zijn ten laste 
van de opdrachtnemer. De palen moeten eveneens hersteld of vervangen worden op de kosten van 
de opdrachtnemer. 

1.8 Fundering op putten 

1.8.1 Beschrijving 
Een fundering op putten wordt toegepast wanneer de goede funderingsgrond zich op een 
betrekkelijk grote diepte bevindt. Putten worden in het algemeen boven op de draagkrachtige laag 
aangezet. Er wordt gesproken van een put wanneer de verhouding tussen de hoogte en de diameter 
van het funderingselement varieert tussen 3 en 7. Voor grotere waarden van die verhouding wordt 
er gesproken van palen. 
Een fundering op putten bestaat erin putten te graven en via deze putten de te bouwen constructie 
te funderen op een draagkrachtige laag. Eenmaal op diepte gekomen wordt de wapening geplaatst 
en worden de putten volgestort met beton. Naargelang de afmetingen en de uitvoeringswijzen 
worden de volgende funderingen op putten onderscheiden: 
- fundering op beschoeide putten. Dat zijn putten waarbij de grond laagsgewijs wordt weggegraven 

en de putwanden systematisch worden beschoeid met houten balken, met betonplaatjes of met 
stalen plaatjes; 

- fundering op valse putten. Dat zijn cirkelvormige putten waarbij de grond mechanisch wordt 
uitgegraven al of niet binnen een recupereerbare cirkelvormige mantelbuis; 

- fundering op zinkputten of caissons. Dat zijn putten waarbij de grond wordt uitgegraven binnen 
gewapende betonringen die in de grond worden achtergelaten. Het verschil tussen zinkputten en 
valse putten is de grootte van de put; 

- fundering op pneumatisch afgezonken caissons. Dat zijn putten waarbij de caissons een 
onregelmatige vorm hebben. De caissons kunnen slechts worden afgezonken, door grond onder 
de constructie weg te graven. In die ruimte die zo onder de constructie ontstaat, wordt een 
verhoogde luchtdruk ingesteld. 

De fundering op putten wordt voor alle types putten uitgedrukt in meter en omvat: 
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- alle uitgravingen, afvoeren en verwerken van uitgegraven grond; 
- alle bekistingen, schoringen en stutwerken; 
- alle in de grond blijvende elementen die nodig zijn als bekistingen, schoringen, stutten en die 

blijvend deel uitmaken van de constructie. Deze elementen zijn in duurzame materialen; 
- het wapenen van de putten; 
- het leveren en storten van het beton; 
- de bescherming van het verhardende beton; 
- het op niveau brengen en vlak maken van de bovenkant van de gebetonneerde put; 
- eventueel de bronbemaling met filters en pompen en afvoer van het water naar het openbare 

riool of gracht om gebeurlijk het grondwater te verlagen zonder schade aan te richten aan de 
aangelanden; 

- alle mogelijke werken die van voornoemde werken afhangen of ermee samenhangen. 

1.8.1.1 Materialen 
De bepalingen van SB 260-24-1.1.1.1 zijn van toepassing. 

1.8.1.2 Kenmerken van de uitvoering 
De bepalingen van SB 260-24-1.1.1.2 zijn van toepassing. 
Tenzij anders bepaald, geven de opdrachtdocumenten ten minste het volgende op: de diameter in 
mm en/of de rekenwaarde van het draagvermogen in druk Rc,d uitgedrukt in kN van de putten. 
Minstens 21 dagen voor de aanvang van de werken, legt de opdrachtnemer een berekeningsnota van 
de fundering op putten ter goedkeuring voor aan de aanbestedende overheid. De opdrachtnemer 
vult de berekeningsnota aan met een beschrijving van zijn uitvoeringswijze voor het maken van de 
fundering op putten. De berekeningsnota houdt rekening met de volgende bepalingen: 
- de opgegeven waarden voor de diameter en voor de rekenwaarde van het draagvermogen in druk 

Rc,d van de putten; 
- de fundering op putten wordt berekend als een paalfundering. 
Het grondmechanisch verticaal draagvermogen van de putten wordt bepaald volgens de principes 
van SB 260-21-6.4.5.2. De installatiefactor αb op de puntweerstand bedraagt 0,33. Er mag niet op 
wrijving gerekend worden. De model- en weerstandsfactoren zijn deze van boorpalen. 
Bij het optreden van horizontale krachten (externe of actieve horizontale belasting en intern in de 
grond optredende of passieve horizontale krachtswerking) gebeurt de berekening van de lengte van 
de put en van de optredende momenten met behulp van methodes die rekening houden met het 
driedimensionale karakter van het probleem. 
Voor actieve horizontale krachtswerking kan bijvoorbeeld de methode van Blum voor een 
alleenstaande paal worden gebruikt. 
Andere methodes die voldoende gedocumenteerd worden, kunnen evenwel ook worden aanvaard.  

1.8.1.3 Wijze van uitvoering 
Tijdens de uitgravingen voor de fundering op putten houdt de opdrachtnemer rekening met het 
volgende: 
- het is verboden de uitgraving voor de putten breder te maken dan de afmeting van de putten; 
- indien nodig neemt hij de nodige maatregelen om eventueel het grondwater te verlagen. Indien 

een grondwaterverlaging toegepast wordt, moet het waterpeil binnenin de put 1 m hoger 
gehouden worden dan het waterpeil buiten de put; 
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- de wanden van de valse putten zijn te stutten door betonringen of een andere bekisting, behalve 
indien de aard van de grond een mechanische uitgraving van verticale wanden toelaat zonder 
inkalving; 

- al naargelang het type put kan de bekistingsbuis worden gerecupereerd; 
- de wanden van de zinkputten of caissons zijn gewapende betonnen ringen die in de grond 

worden achtergelaten; 
- eenmaal op diepte gekomen, wordt de wapening geplaatst en worden de putten volgestort met 

gewapend beton C 25/30-EE1; de betonnering gebeurt in één enkele betonneringsfase; 
- de bovenkant van de gebetonneerde put wordt op niveau gebracht en vlak afgewerkt; 
- bij nadelige weersomstandigheden wordt het verhardende beton beschermd. 

1.8.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De funderingen op putten worden uitgedrukt in meter. 

1.8.3 Controles 
De aanbestedende overheid controleert: 
- manueel met een sondeerstang of onmiddellijk onder het vooropgestelde aanzetpeil geen lagen 

aanwezig zijn met een kleinere dan de vooropgestelde weerstand; 
- het niveau van het bovenvlak van de putten. 

1.9 Zinkputten of caissons 

1.9.1 Beschrijving 
Het afzinken van een kunstwerk in gewapend beton omvat: 
- de stalen mesconstructies met alle nodige verankeringen aan de putkamer; 
- het ter plaatse storten van gewapende betonconstructies of het samenstellen van 

geprefabriceerde gewapende betonelementen; 
- de waterdichtheidsstrippen tussen de schachtwanden onderling en tussen schacht en vloerplaat; 
- het maken van alle nodige uitsparingen; 
- het tijdelijk opvullen van de doorgangsopeningen met ongewapend beton of metselwerk; 
- de pijpen voor bentoniet en gebeurlijk lansen; 
- het afzinken van het kunstwerk; 
- het uitgraven van restmaterialen; 
- het verder afwerken van het kunstwerk van gewapend beton (dekplaat, binnenafwerking,…) (in 

geval van caissons die bijvoorbeeld gebruikt worden als pompput); 
- het opnieuw aanvullen binnenin de caisson na het op definitief peil brengen ervan (in geval van 

caissons die bijvoorbeeld gebruikt worden als kaaimuur); 
- het stabiliseren van het glijmiddel na het beëindigen van het afzinken; 
- het indien nodig leegpompen van de schacht volgens een voor te leggen schema; 
- het maken van stroomprofielen indien aangegeven in de opdrachtdocumenten; 
- de inwendige bescherming van kunststofbekleding indien vereist in de opdrachtdocumenten; 
- de werken die van voornoemde werken afhangen en ermee samengaan en voor zover ze niet in 

een afzonderlijke post worden voorzien in de meetstaat. 

1.9.1.1 Materialen 
De bepalingen van SB 260-24-1.1.1.1 zijn van toepassing. 
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1.9.1.1.A BETON 
Het ongewapend beton voldoet aan de eisen van SB 260-25-1. 
Het colloïdaal beton voldoet aan de eisen van SB 260-25-7. 

1.9.1.1.B GEPREFABRICEERDE SCHACHTEN, BETONNEN RINGELEMENTEN EN POLYGONALE 
SEGMENTEN 

Geprefabriceerde schachten, betonnen ringelementen en polygonale segmenten in gewapend beton 
voldoen aan de eisen van SB 260-25-8.3. 

1.9.1.2 Kenmerken van de uitvoering 
De opdrachtnemer moet een beschrijving, berekeningsnota en schets der werkmethode van 
toepassing voor het afzinken van het kunstwerk evenals de stabiliteit ervan ter goedkeuring aan de 
aanbestedende overheid voorleggen. 
De voorzieningen om de waterdichtheid tussen de verschillende elementen te verzekeren wordt 
voorafgaandelijk ter goedkeuring aan de aanbestedende overheid voorgelegd. 
Ingeval van afzinken door middel van persvijzels die het kunstwerk in de grond duwen met behulp 
van een aan de grond verankerde drukkroon, moet de opdrachtnemer een technisch dossier en 
rekennota indienen ter goedkeuring van de aanbestedende overheid waarin volgende gegevens 
vermeld worden: 
- het aantal en type van de verankeringen die minimaal 1,5 keer de perskrachten moeten kunnen 

opnemen; 
- de maximale perskrachten; 
- de uitvoering van de drukkroon en verbinding met de verankeringen. 

1.9.1.3 Wijze van uitvoering 

1.9.1.3.A MAKEN VAN DE ZIJWANDEN VAN HET KUNSTWERK VAN GEWAPEND BETON 
Op een werkvloer van ongewapend beton wordt de stalen mesconstructie, voorzien van de nodige 
verankeringen, geplaatst. 
De afmetingen van het kunstwerk, alsook het type, diameter en schikking van de wapening zijn 
overeenkomstig de aanduidingen op de opdrachtdocumenten. 
Voor de zijwanden maakt de opdrachtnemer gebruik van ter plaatse gestort gewapend beton of van 
geprefabriceerde gewapend betonnen ringelementen of van geprefabriceerde betonnen polygonale 
segmenten. In de zijwanden van het kunstwerk zijn de nodige injectieopeningen en injectiebuizen 
voorzien om tijdens het afzinken de ruimte tussen grond en zijwand te kunnen smeren met een 
thixotropisch mengsel. 
Tenzij andersluidende bepalingen in de opdrachtdocumenten mag het kunstwerk op geen enkel 
ogenblik hoger boven het maaiveld uitsteken dan de maximum uitwendige afmeting van het 
kunstwerk.  
Indien nodig voorziet de opdrachtnemer de nodige tijdelijke opvulling van de doorgangsopeningen 
ter plaatse van de aansluitende leidingen. 

1.9.1.3.B AFZINKEN VAN HET KUNSTWERK VAN GEWAPEND BETON 
Indien nodig neemt de opdrachtnemer de nodige maatregelen om het grondwater te verlagen. 
Indien een grondwaterverlaging toegepast wordt, moet het waterpeil binnenin de put 1 m hoger 
gehouden worden dan het waterpeil buiten de put. 
Bij het afzinken dient met volgende opmerkingen rekening gehouden te worden met: 
- de resultaten van het grondwateronderzoek; 
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- de resultaten van het grondonderzoek; 
- het kunstwerk wordt gebouwd van op het maaiveld. Vervolgens wordt binnen het kunstwerk 

grond ontgraven zodat het kunstwerk zakt onder zijn eigengewicht naarmate de wanden verder 
worden opgebouwd. Op geen enkel ogenblik mag er grond onder de stalen mesconstructie van 
het kunstwerk worden uitgegraven. Bovendien moet de opdrachtnemer de nodige schikkingen 
treffen om, in geval het kunstwerk niet verder zakt onder zijn eigen gewicht, de nodige ballast aan 
te brengen op het kunstwerk zodat het alsnog verder zakt, of om het kunstwerk verder de grond 
in te duwen met behulp van persvijzels die afdrukken op een aan de grond verankerde drukkroon. 

De wrijving tussen het kunstwerk en de grond tijdens het afzinken wordt tot het minimum beperkt 
door het aanbrengen van een mantel van thixotropisch slib of gelijkwaardig tussen kunstwerk en 
grond.  
Wanneer het afzinken gehinderd wordt door harde lagen, kan het bevorderd worden door het lansen 
doorheen pijpen in de wand. Als gebruikelijke maat worden pijpen met doormeter 20 cm ingeplant 
alle 2 m.  
Indien onverhoopt de caisson zou zakken doorheen onstabiele grondlagen, is het de opdrachtnemer 
toegelaten om door het inbrengen van water binnen de caisson het afzinken te stabiliseren, waarna 
evenwel opnieuw door leegpompen verder in den droge gewerkt wordt. 
De opdrachtnemer stelt alles in het werk om de verticaliteit tijdens het afzinken van het kunstwerk te 
behouden. De maximale afwijking ten opzichte van de verticale bedraagt 0,5 °. 
Het grondwerk binnen het kunstwerk omvat eveneens het afbreken van constructies en massieven 
van hout, ongewapend beton, natuursteen, gewapend beton of metaal met een omvang kleiner dan 
0,5 m³.  
Voor constructies of massieven groter dan 0,5 m³ wordt een aparte post voorzien.  

1.9.1.3.C HET STOPZETTEN VAN HET AFZINKEN 
Het gebeurlijk stopzetten van het afzinken kan gebeuren om reden van: 
- het aantreffen van archeologische vondsten; 
- het aantreffen van explosieven. 
De kosten voor de stilstand worden gerekend per gestopt werkuur en dienen alle kosten voor het 
stopzetten van het afzinken te omvatten, zoals voor: 
- het plaatsen en afdichten van de af te zinken put, het in bedrijf stellen en in bedrijf houden van de 

luchtdrukinstallatie; 
- het onderhoud van de gehele installatie; 
- het uurloon van het personeel dat door de stilstand gehinderd wordt; 
- de stopuren van hijskranen, voertuigen, hulptoestellen en andere aanverwante toestellen; 
- het terug op gang brengen van het afzinken. Na het terug opstarten kan geen rendementsverlies 

voor het uitvoeren van de resterende afzinkwerken in rekening worden gebracht. 
Voor het berekenen van het aantal gestopte werkuren mogen per dag niet meer dan acht werkuren 
in rekening worden gebracht. Zaterdagen, zondagen, feestdagen en verlofdagen mogen niet in 
rekening worden gebracht. 

1.9.1.3.D HET VERDRIJVEN VAN HET GLIJMIDDEL 
Na het afzinken van het kunstwerk wordt de volledige bentonietmantel vervangen door grout.  
Tenslotte worden de injectieopeningen en injectiepijpen met een bestendige afdichter afgesloten en 
de resterende holte in de wand van het kunstwerk wordt opgevuld met een koud verwerkt elastisch 
voegvullingsproduct.  

1.9.1.3.E HET MAKEN VAN EEN VLOERPLAAT 
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Voor het storten van een vloer in colloïdaal beton wordt de putkrans gereinigd en moet het peil van 
het grondwerk over de volledige oppervlakte worden genivelleerd. De tolerantie op het 
uitgravingspeil bedraagt 10 cm. Het reinigen omvat het verwijderen van alle grondrestanten aan de 
schuine zijde van de putkrans. 
De stortwijze van de vloer in colloïdaal beton wordt ter goedkeuring aan de aanbestedende overheid 
overgemaakt. Wapening wordt geplaatst conform het wapeningsplan. Het bovenpeil van de vloer in 
colloïdaal beton wordt met de nodige zorg afgewerkt en wordt voorzien van de nodige staven voor 
de verankering met de vloerplaat. De bovenkant van het colloïdaal beton wordt eveneens 
genivelleerd. 
Wanneer het colloïdaal beton voldoende weerstand heeft (de opdrachtnemer dient hiertoe de 
nodige kubussen ter zelfcontrole te laten drukken in een erkend laboratorium) kan het leegpompen 
van het kunstwerk aanvangen. 
Er dient geen fundering van ongewapend beton dikte 10 cm te worden aangebracht. De wapening 
mag op de vloer in colloïdaal beton geplaatst worden. 
Voor het betonneren dienen, als last van de aanneming, eventuele lekken te worden geïnjecteerd. 
Het injectieproduct en de uitvoeringswijze zijn voorafgaandelijk ter goedkeuring aan de 
aanbestedende overheid voor te leggen. 
Tijdens en na het betonneren tot de vloerplaat zijn volledige weerstand heeft, zal de opdrachtnemer 
via de nodige ontlastingsbuizen het lekwater tussen de vloer in colloïdaal beton en de vloerplaat 
opvangen en afvoeren. Na volledige verharding worden de ontlastingsbuizen afgedicht en in de vloer 
ingewerkt (dekking minimum 5 cm).  
De afmetingen van de vloerplaat alsook het type, de diameter en de schikking van de wapening zijn 
volgens de aanduidingen op de opdrachtdocumenten. De verbinding van de vloerplaat met de 
zijwanden van het kunstwerk wordt uitgevoerd door middel van wapeningsstaal. 
De nodige waterdichtheidsstrippen tussen vloerplaat en zijwand van het kunstwerk worden 
geplaatst. 

1.9.1.3.F HET VERDER AFWERKEN VAN HET KUNSTWERK VAN GEWAPEND BETON 
De afmetingen van de dekplaat, binnenafwerking, uitsprongen, bordessen en dergelijke, alsook het 
type, de diameter en de schikking van de wapening zijn volgens de aanduidingen in de 
opdrachtdocumenten. 

1.9.1.3.G HET OPNIEUW AANVULLEN BINNEN DE CAISSON NA HET OP DEFINITIEF PEIL BRENGEN 
Het aanvullen na het op definitief peil brengen van de caisson geschiedt in dunne lagen die 
mechanisch verdicht worden.  
De verdichting van de aanvullingen uitsluitend met zand bedraagt minstens 98 % van de optimum 
versterkte proctordichtheid. 
De opdrachtnemer legt vóór de uitvoering zijn verdichtingsmethode ter goedkeuring voor aan de 
leidend ambtenaar. 

1.9.1.3.H ZETTINGSCRITERIA 
De opdrachtnemer dient een afzinkmethode te gebruiken waarbij de absolute zettingen worden 
beheerst. In de opdrachtdocumenten zijn de plaatsen aangegeven waar bijzondere maatregelen 
moeten worden getroffen om de zettingen van aanpalende constructies te beperken. Beschouwde 
bijzondere maatregelen worden vergoed onder een afzonderlijke post in de samenvattende 
opmetingsstaat. 
De toegelaten absolute zettingen en de helling van de zettingslijn worden vastgelegd in de 
opdrachtdocumenten in functie van het project. Bij ontstentenis wordt de helling van de zettingslijn 
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beperkt tot maximaal 1/500. Voor het afzinken in de buurt van historische gebouwen en 
spoorweginstallaties wordt de helling van de zettingslijn beperkt tot maximaal 1/1.000. 
Alle schade die door een onoordeelkundige uitvoering van de opdrachtnemer aan boven- en 
ondergrondse constructies (inclusief de wegverhardingen) worden veroorzaakt, wordt door en op 
kosten van de opdrachtnemer hersteld.  

1.9.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De af te zinken putomtrekken, de eventuele ballastvloer van gewapend colloïdaal beton en de 
eventuele aansluiting van buizen worden voor elke af te zinken constructie uitgevoerd tegen een 
globale prijs. 
Het stilstandverlies is volgens SB 260-24-1.9.1.3.F.E per gestopt werkuur. 
De restmaterialen groter dan 0,5 m³ worden in een aparte post verrekend.  
De verdere afwerking van de constructie binnen de putten wordt afzonderlijk opgenomen volgens 
posten in de meetstaat. 

1.9.3 Controles 
Tijdens het afzinken voert de opdrachtnemer de volgende metingen uit: 
- ieder uur wordt het waterpeil binnen het af te zinken kunstwerk opgemeten; 
- het opmeten van de helling van de zijwanden op het einde van elke ploeg van acht uur aan de 

hand van een meetsysteem dat door de opdrachtnemer voorgesteld en door de aanbestedende 
overheid goedgekeurd moet worden; 

- het opmeten van het peil van de onderkant van het mes op drie punten, 120 ° verschoven ten 
opzichte van elkaar. Beschouwde meting gebeurt op het einde van elke ploeg van acht uur; 

- de controle van de gebeurlijke zettingen in de onmiddellijke nabijheid. 
De meetresultaten worden wekelijks of bij eenvoudige vraag aan de aanbestedende overheid 
overgemaakt. 
De plaatsing onder water van het colloïdaal beton wordt gecontroleerd door een duiker die voorzien 
is van een onderwatercamera. Deze controle is een last van de aanneming. 
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2 DAMWANDEN 
Voor wat betreft het leveren en inbrengen van stalen damwanden en combi-wanden zijn volgende 
documenten van toepassing: 
- NBN EN 12063:1999; 
- CUR-rapport 166 over damwanden (zesde herziene druk). 
Stalen damwanden worden gebruikt als beschoeiing, bij stabilisatie van taluds, van oevers enz. Dat 
wil zeggen dat ze als grondkering gebruikt worden in uiteenlopende omstandigheden, eventueel in 
combinatie als fundering.  
Warmgewalste stalen damwanden worden ook gebruikt als water- of grondwaterkering, eventueel 
met bijkomende maatregelen ter hoogte van de slotverbindingen om de doorlatendheid te 
verminderen. 
Koudgevormde stalen damplanken zijn langwerpige profielen die gekenmerkt zijn door de 
mogelijkheid om met behulp van longitudinaal georiënteerde sloten een continu gronddicht scherm 
te vormen. Koudgevormde profielen worden gemaakt door warmgewalst bandstaal in een walsstraat 
om te vormen tot een Z- of U-profiel. De haakvormige sloten zijn niet waterkerend. 
Stalen damwanden worden onderverdeeld in stalen damwanden die gebruikt worden wegens hun 
weerstands- en traagheidsmoment, en damwanden die gebruikt worden wegens hun trekweerstand 
in de slotverbindingen.  
De stalen damwanden die werken op buiging zijn warmgewalst of koudgevormd, en hebben een Z- of 
U-vorm als enkel element (damplank). Voor grote buigingsmomenten kunnen samengestelde 
damwanden of “combi-wanden” gebruikt worden die bestaan uit een H-profiel, caissonprofiel of een 
buis met als intermediair een Z- of U-vormige damplank.  
Stalen damwanden die werken op trekweerstand in de sloten, zijn warmgewalst en de damplanken 
hebben een platte vorm. 
Stalen damwanden kunnen in de grond worden aangebracht d.m.v. heien, trillen, drukken of een 
combinatie van die technieken, eventueel aangevuld met lansen, voorboren, het aanbrengen van de 
damplanken in een voorafgemaakte sleuf met steunspecie (bv. cement-bentonietwand, enz.) of 
andere speciale hulpmiddelen. 

2.1 Stalen damwanden 

2.1.1 Beschrijving 
Het aanbrengen van stalen damwanden wordt steeds uitgesplitst in enerzijds het leveren van de 
stalen damplanken en anderzijds het inbrengen van de stalen damplanken. 
Het leveren van de stalen damplanken op de bouwplaats omvat: 
- de levering van de stalen damplanken volgens de uitvoeringstekeningen of zoals beschreven in de 

opdrachtdocumenten, inclusief alle nodige overgangsplanken, hoekplanken, speciale pasplanken, 
spieplanken e.d.; 

- het aanvoeren van de stalen damplanken; 
- alle nodige manipulaties; 
- de stockage; 
- alle overige leveringen en werkzaamheden die samenhangen met het leveren van de 

damplanken; 
- indien de damplanken behandeld moeten worden tegen corrosie, zijn naast al deze 

corrosiebeschermingen alle daarmee samenhangende bijkomende transporten, manipulaties en 
stockages begrepen in de daartoe bestemde posten. 
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Het inbrengen van de stalen damplanken omvat: 
- alle aan- en afvoer van het materieel alsook de nodige verplaatsingen van dit materieel op de 

bouwplaats; 
- het inbrengen van stalen damwanden met een trilblok, een heihamer, een hydraulisch 

druksysteem of een combinatie van voormelde technieken; 
- het eventueel inzetten van aanvullende technieken als hulpmiddel bij het inbrengen van de 

damplanken; 
- het opmaken van alle voorafgaandelijke studies, plannen, documenten enz. die als voorbereiding 

op het inbrengen moeten worden opgemaakt en ter goedkeuring worden voorgelegd aan de 
aanbestedende overheid; 

- het voorafgaandelijk reinigen van de bodem waar de damwandelementen ingebracht moeten 
worden, opdat het inbrengen zonder hinder zou kunnen gebeuren; 

- de moeilijkheden die de opdrachtnemer bij het heiwerk kan ondervinden door aanwezigheid van 
puin, stenen, enz.; 

- alle nodige maatregelen om de vooropgestelde dichtheid van de damwanden te realiseren; 
- alle nodige maatregelen om schade aan de damwanden of aan de al aangebrachte 

corrosiebescherming te voorkomen en desgevallend te herstellen; 
- het uitvoeren van de nodige controles en metingen om de inplanting, inclinatie en gronddichtheid 

van de damwanden te controleren; 
- alle overige leveringen en werkzaamheden die samenhangen met het inbrengen van de 

damplanken. 
In een aantal gevallen moeten delen van stalen damplanken beschermd worden tegen corrosie. De 
gevallen waarin een corrosiebescherming moet worden aangebracht en de wijze van aanbrengen zijn 
volgens SB 260-33-1 en maakt deel uit van afzonderlijke posten. 

2.1.1.1 Materialen 
De materialen zijn: 
- warmgewalste stalen damplanken met platte, U- of Z-vorm; 
- koudgevormde stalen damplanken met U- of Z-vorm. 
De opdrachtdocumenten geven de vereiste doorsnedevorm van de damplanken op, alsook of het om 
warmgewalste dan wel om koudgevormde damplanken gaat. De opdrachtdocumenten vermelden 
verder voor stalen damplanken met Z- of U-vorm steeds de volgende vereisten: 
- de minimale staalkwaliteit; 
- de minimale dikte; 
- de theoretische lengte;  
- het minimale elastische weerstandsmoment; 
- het minimale traagheidmoment. 
Voor warmgewalste stalen damplanken met een platte vorm, geven de opdrachtdocumenten steeds 
de volgende de vereisten: 
- minimale trekweerstand in de sloten; 
- de minimale dikte; 
- de theoretische lengte. 
Als er warmgewalste stalen damplanken met U-vorm worden gebruikt, dan dienen de opgegeven 
fabriekswaarden voor het elastisch weerstandsmoment en het traagheidsmoment van een continue 
damwand gecorrigeerd te worden.  
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De gecorrigeerde waarden moeten voldoen aan de hoger opgelegde minimum waarden voor 
traagheids- en weerstandsmoment. 
Het ponsen of lassen van dubbele en drieling damplanken dient zo te gebeuren dat de optredende 
schuifkrachten in de sloten opgenomen kunnen worden door het ponsen of lassen. Dat moet met 
een berekeningsnota aangetoond worden door de opdrachtnemer. 
Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten behoren de stalen damwanden tot 
uitvoeringsklasse EXC2 overeenkomstig NBN EN 1090-2:2018. 

2.1.1.1.A WARMGEWALSTE DAMPLANKEN 

 Beschrijving 
Warmgewalste stalen damplanken zijn langwerpige profielen die met behulp van longitudinaal 
georiënteerde sloten een continu gronddicht en/of waterkerend scherm kunnen vormen. De 
warmgewalste damplanken kunnen zowel geleverd worden met Z-vorm, U-vorm of met platte vorm. 

 Materialen  
De warmgewalste damplanken dienen te voldoen aan NBN EN 10248-1/2:1995. Speciale 
warmgewalste damplanken, waar na fabricage laswerkzaamheden aan gebeuren, dienen vervaardigd 
te worden volgens de voorschriften van NBN EN 12063:1999. 
De warmgewalste damwand wordt geleverd uit nieuwe productie. Gebruikte damplanken zijn niet 
toegelaten. NBN EN 10248-1/2:1995 worden hierna, waar nodig, vervolledigd met verduidelijkingen, 
wijzigingen en aanvullingen. De nummering van de normen blijft behouden: 
7.3 Scheikundige samenstelling 
Toe te voegen: 
7.3.3 Enkel voor te lassen damplanken vermeldt het keuringsdocument de scheikundige analyse van 
het staal. Deze analyse heeft betrekking op minstens de elementen vermeld in de formule van het 
koolstofequivalent (C, Mn, Ni, Cu, Cr, Mo en V). 
De maximumwaarde voor het koolstofequivalent bedraagt: 
- 0,45 op de gieting en 0,47 op het product voor de soorten S240GP tot en met S390GP; 
- 0,49 op de gieting en 0,51 op het product voor de soort S430GP.  
7.4 Mechanische eigenschappen 
Toe te voegen: 
De kerfslagwaarde van het staal wordt bepaald indien de lasbaarheid van de damplanken moet 
gecontroleerd worden. 
7.5 Technologische eigenschappen 
7.5.1 Lasbaarheid 
Toe te voegen: 
7.5.1.3 Controle van de lasbaarheid 
Er wordt geen lasbaarheidscontrole uitgevoerd op damplanken met een dikte kleiner dan 14 mm 
waarop secundaire lassen toegepast worden. 
Voor damplanken met een dikte van minstens 14 mm, waarop secundaire lassen worden toegepast, 
wordt de lasbaarheid gecontroleerd door per keuringseenheid kerfslagproeven uit te voeren bij + 20 
°C (kwaliteit JR volgens NBN EN 10025-2:2019). 
Voor belangrijke lasverbindingen (sterktelassen, ingewikkelde of dynamische belastingen, erge 
gevolgen bij breuk) moet het staal van de damplanken en alle bijhorigheden voldoen aan de kwaliteit 
J0 volgens NBN EN 10025-2:2019. 
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7.5.2 Andere eisen 
Toe te voegen bij de derde paragraaf: 
Voor platte damplanken met een niet-gekeurde slotverbinding kan de aanbestedende overheid 
beslissen een trekproef op de slotverbinding uit te voeren per keuringseenheid. 
De maximale kracht omgerekend per lopende meter slot wordt bepaald. 
De aldus bepaalde slotweerstand moet groter zijn dan of gelijk aan de waarde vermeld in de 
opdrachtdocumenten. 
De gangbare waarde voor de slotweerstand is begrepen tussen 2.500 kN/m en 5.000 kN/m. 
8.2 Nader voorgeschreven keuring en beproeving 
Toe te voegen: 
c) eventuele trekproef op een slotverbinding van platte damplanken (optie 7, zie 10.8). 
8.3 Keuringseenheden 
Vervangen door: 
De keuringseenheid heeft een maximum massa van 125 ton en omvat producten van hetzelfde 
profiel en dezelfde sterkteklasse als gespecificeerd in tabel 2; deze producten komen uit dezelfde 
gieting of een deel daarvan. 
De aanbestedende overheid kan speciale stukken keuren per partij in plaats van per gieting, indien 
hun gewicht niet groter is dan 10% van de levering met een bovengrens van 20 ton. 
In dit geval omvat de keuringseenheid hoogstens 10 ton producten van dezelfde soort en vorm. 
10 Opties 
Alleen de hierna vermelde opties zijn van toepassing. 
10.2 Optie 1 
De bereidingswijze van het staal wordt altijd gespecificeerd. 
10.5 Optie 4 
Het koolstofequivalent is beperkt voor damplanken die gelast worden (zie 7.3.3). 
10.6 Optie 5 
De kerfslagwaarde wordt gevraagd in bepaalde gevallen van te lassen damplanken (zie 7.4.2). 
10.8 Optie 7 
De slotweerstand van platte damplanken kan gevraagd worden (zie 7.5.2). 
10.9 Optie 8 
De leveringen zijn onderworpen aan een keuring en beproeving. Een keuringsrapport 3.2 volgens 
NBN EN 10204:2005 wordt geleverd. 
De bevoegde vertegenwoordiger van de koper wordt aangeduid in overleg met de aanbestedende 
overheid. Deze bevoegde vertegenwoordiger is steeds een externe keuringsinstelling die 
gecertificeerd is volgens NBN EN ISO/IEC 17020 door BELAC of door een gelijkwaardige buitenlandse 
accreditatieinstelling. 
10.11 Optie 10 
Voor te lassen damplanken moet een productanalyse uitgevoerd worden per keuringseenheid. 
Deze analyse behelst de elementen vermeld in 7.3.3 aangevuld door onderhavig artikel. 
10.12 Optie 11 
Het merken is vereist. 
11 Opties 
Enkel de optie 4 is van toepassing 
11.5 Optie 4 
Een tolerantie van ± 100 mm is opgelegd voor damplanken met een lengte van hoogstens 5 m. 

 Sterkteklasse en afmetingen  
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De vereiste minimale sterkte van de stalen damplanken alsook de minimaal vereiste technische 
kenmerken van de damplanken (dikte, lengte, elastisch weerstandsmoment, traagheidsmoment) 
worden opgegeven in de opdrachtdocumenten.  
Voor stalen damplanken met een platte vorm wordt tevens de minimale trekweerstand in de sloten 
opgegeven in de opdrachtdocumenten. 

2.1.1.1.B KOUDGEWALSTE DAMPLANKEN 

 Beschrijving 
Koudgevormde stalen damplanken zijn langwerpige profielen die gekenmerkt zijn door de 
mogelijkheid om met behulp van longitudinaal georiënteerde sloten een continu gronddicht scherm 
te vormen. Koudgevormde profielen worden gemaakt door warmgewalst bandstaal in een walsstraat 
om te vormen tot een Z- of U-profiel. De haakvormige sloten zijn niet waterkerend. 

 Materialen  
De koudgevormde damplanken dienen te voldoen aan NBN EN 10249-1/2:1995. Speciale 
koudgevormde stalen damplanken met Z-of U-vorm, waar na fabricage laswerkzaamheden aan 
gebeuren, dienen vervaardigd te worden volgens NBN EN 12063:1999.  
NBN EN 10249-1/2:1995 worden hierna, waar nodig, vervolledigd met verduidelijkingen, wijzigingen 
en aanvullingen. De nummering van de normen blijft behouden: 
7.3 Scheikundige samenstelling 
Toe te voegen 
Enkel voor te lassen damplanken vermeldt het keuringsdocument de scheikundige analyse van het 
staal. Deze analyse heeft betrekking op minstens de elementen vermeld in de formule van het 
koolstofequivalent (C, Mn, Ni, Cu, Cr, Mo en V). 
De maximum waarde voor het koolstofequivalent bedraagt dan 0,45 op de gieting. 
7.5 Technologische eigenschappen 
7.5.1 Lasbaarheid 
Toe te voegen: 
Voor belangrijke lasverbindingen (sterktelassen, ingewikkelde of dynamische belastingen, erge 
gevolgen bij breuk), moet het staal van de damplanken en alle bijhorigheden voldoen aan de 
kwaliteit S355J0C. 
10 Opties 
Alleen de hierna vermelde opties zijn van toepassing. 
10.3 Optie 2 
De bereidingswijze van het staal wordt altijd gespecificeerd. 
10.6 Optie 5 
De leveringen zijn onderworpen aan een keuring en beproeving. De trekproef wordt altijd 
uitgevoerd; voor damplanken van de staalsoort S355J0C worden bijkomend de kerfslagwaarde en de 
scheikundige analyse bepaald. 
Een keuringsrapport 3.2 volgens NBN EN 10204:2005 wordt geleverd. 
De bevoegde vertegenwoordiger van de koper wordt aangeduid in overleg met de aanbestedende 
overheid. Deze bevoegde vertegenwoordiger is steeds een externe keuringsinstelling die 
gecertificeerd is volgens NBN EN ISO/IEC 17020 door BELAC of door een gelijkwaardige buitenlandse 
accreditatieinstelling. 
10.7 Optie 6 
De scheikundige samenstelling en de mechanische eigenschappen worden bepaald op het 
eindproduct. 
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10.8 Optie 7 
De resultaten van de beproevingen van het uitgangsmateriaal zijn te leveren. 
10.9 Optie 8 
De keuring van de oppervlaktegesteldheid en de afmetingen in de fabriek van de producent wordt 
uitgevoerd door de aanbestedende overheid. 
10.10 Optie 9 
Het merken is vereist. 

 Sterkteklasse en afmetingen  
De vereiste minimale sterkte van de stalen damplanken alsook de minimaal vereiste technische 
kenmerken van de damplanken (dikte, lengte, elastisch weerstandsmoment, traagheidsmoment) 
worden opgegeven in de opdrachtdocumenten. 

2.1.1.1.C WAPENINGSSTAAL 
Voor wapeningsstaal zijn de bepalingen van SB 260-24-1.1.1.1.C van toepassing.  

2.1.1.1.D DEUVELS 
Voor deuvels zijn de bepalingen van SB 260-24-1.1.1.1.D van toepassing. 

2.1.1.1.E VERANKERINGEN UIT PLAATSTAAL MET ZWALUWSTAART 
Voor verankeringen uit plaatstaal met zwaluwstaart zijn de bepalingen van SB 260-24-1.1.1.1.E van 
toepassing. 

2.1.1.2 Uitvoering 

2.1.1.2.A LASSEN VAN DAMPLANKEN  

 Verlengen van damplanken  
Het verlengen van damplanken is in principe niet toegelaten. De opdrachtnemer kan verlengde 
damplanken gebruiken mits voorafgaande overeenkomst met de aanbestedende overheid. 
Het verlengen van damplanken gebeurt door middel van stomplassen volgens figuur 7.c van punt 
8.4.3 van NBN EN 12063:1999. Bij het achteraf realiseren van dubbele damplanken liggen deze 
stomplassen niet in elkaars verlengde. De stomplassen voldoen aan SB 260-26. Tijdens het lassen 
wordt er speciaal op gelet dat de sloten zodanig in elkaars verlengde liggen dat er geen 
moeilijkheden optreden bij het heien. De sloten worden enkel aan de buitenzijde gelast met een 
dichtingslas. Eventuele oneffenheden aan de binnenzijde worden geslepen. 

 Andere lassen  
Andere lassen (verbinding van twee damplanken ter plaatse van de sloten, lassen van speciale 
hulpstukken op de damplanken,...) worden uitgevoerd volgens de bepalingen en tekeningen van 
punt 8.4.3 van NBN EN 12063:1999, aangevuld met de overeenstemmende bepalingen van annex B 
van bovenvermelde norm. Deze lassen voldoen aan SB 260-26. 
Deze bepalingen gelden ook voor stomplassen. 
Voor het lassen van damplanken wordt voor het kwaliteitsniveau gerefereerd naar tabel 1 van NBN 
EN 12063:1999, waarbij geëist wordt dat steeds kwaliteitsniveau C wordt gehaald 
(keuzemogelijkheid bij voetnoot 8 van tabel 1). 

2.1.1.2.B LEVERING VAN STALEN DAMPLANKEN 
De aanvoer, manipulatie en eventuele stockage gebeuren conform NBN EN 12063:1999. 

http://intra.lin.vlaanderen.be/stg/dienstorders/2000/Li2000_23/2000_23_tekst.htm#3.%20%20%20%20LASSEN%20VAN%20DAMPLANKEN,%20BUIZEN%20EN%20BUISPALEN
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Ongeacht het feit of damplanken warmgewalst dan wel koudgevormd zijn en ongeacht hun vorm, 
dienen speciale damplanken, waar na fabricage laswerkzaamheden aan gebeuren, vervaardigd te 
worden volgens de voorschriften van NBN EN 12063:1999. 
De opdrachtnemer voorziet een stapelwijze op de werf, waarbij de corrosiebescherming op de 
damplanken niet beschadigd wordt.  
Indien de opdrachtnemer hijsogen voorziet in de damplanken met het oog op de manipulatie van de 
damplanken met de kraan, dan zorgt hij ervoor dat de hijsogen later geen aanleiding kunnen geven 
tot enige uitspoeling van de gronden achter de damplanken. Hij zorgt er bijgevolg voor dat: 
- ofwel de hijsogen hoog genoeg zitten, zodat ze ingebetonneerd worden in de kesp; 
- ofwel op zijn eigen kosten: 

- hetzij een stalen plaatje over elk hijsoog gelast wordt, zodat dit gedicht wordt; 
- hetzij een andere dichtingstechniek, die door de aanbestedende overheid aanvaard wordt,  

gebruikt wordt zodat elk hijsoog gedicht wordt; 
- hetzij de kesp verzwaard wordt, zodat de hijsogen ingebetonneerd worden (hierbij zijn alle 

meerhoeveelheden beton en staal t.o.v. de opdrachtdocumenten, evenals alle bijhorende 
kosten en moeilijkheden een last van de aanneming). 

2.1.1.2.C INBRENGEN VAN STALEN DAMPLANKEN 
Het inbrengen van de damwanden met inbegrip van alle bijhorende werken en prestaties gebeurt 
volgens de voorschriften van NBN EN 12063:1999 . 
De opdrachtdocumenten geven nadere toelichting met betrekking tot de locatie van de uit te voeren 
werken, de te realiseren peilen voor boven- en/of onderkant van de damwanden alsook eventuele 
specifieke omstandigheden die in acht genomen moeten worden.  
Het inbrengen van stalen damwanden gebeurt met een trilblok, een heihamer, een hydraulisch 
druksysteem of een combinatie van bovengenoemde technieken. Mits uitdrukkelijke 
voorafgaandelijke schriftelijke goedkeuring van de aanbestedende overheid en na behoorlijk 
vastgestelde moeilijkheden bij het inbrengen, kunnen die technieken aangevuld worden met 
hulpmiddelen zoals het aanbrengen van kleefbrekers, het voorboren of gecontroleerd bijlansen,… De 
opdrachtdocumenten kunnen in sommige gevallen ook een bepaalde techniek en/of de inzet van 
bepaalde hulptechnieken voor het inbrengen van de damplanken voorschrijven. 
Alleen de opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het inbrengen van de damplanken. De opdracht-
nemer zal volgens zijn eigen inzichten het gepaste materieel inschakelen dat vereist is om de 
opgelegde diepte die op de opdrachtdocumenten aangeduid staat, te bereiken. Hij houdt daarbij 
rekening met de aard van de grond en het behoud van de juiste tussenafstand. De opdrachtnemer 
zal voor het opstarten van de werken een gedetailleerde beschrijving geven van de (voorgeschreven 
dan wel door hemzelf gekozen) techniek waarop de damwandelementen in de grond zullen worden 
gebracht. Deze beschrijving dient ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de aanbestedende 
overheid, en dient aangepast te zijn aan het profieltype dat geplaatst moet worden en aan de 
ondergrond en de omgeving waarin het profiel geplaatst dient te worden. Daarbij dient een volledige 
technische beschrijving van de karakteristieken van de gebruikte toestellen gevoegd te worden.  
Vóór de start van het inbrengen van de damwandelementen maakt de opdrachtnemer een plan voor 
het inbrengen door de opdrachtnemer op en legt hij dit ter goedkeuring voor aan de aanbestedende 
overheid. De volgorde van het inbrengen van de damwandelementen moet daarin opgegeven 
worden. 
De uitvoeringswijzen voor het manipuleren van de profielen staan beschreven in  
NBN EN 12063:1999.  
De opdrachtnemer reinigt de bodem waar de damwandelementen ingebracht moeten worden, 
opdat het inbrengen zonder hinder zou kunnen gebeuren. 
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Geen enkel damwandelement mag in de bodem gebracht of uitgetrokken worden zonder 
toestemming van de aanbestedende overheid. 
Alleen de opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de geëiste gronddichtheid en 
het respecteren van de opgelegde maatvoering. Belangrijk zijn de verticaliteit en de onderlinge 
tussenafstand. Het plaatsen van de damwand dient met een aangepast frame te gebeuren. 
Als de vooropgestelde dichtheid van de damwand niet is verzekerd, dan treft de opdrachtnemer op 
eigen kosten de nodige maatregelen om die te realiseren. Die maatregelen dienen vooraf door de 
aanbestedende overheid te worden goedgekeurd. Een damplank die tijdens het inheien van een 
naaststaande damplank onder het opgelegde peil wordt meegesleurd, wordt verlengd door bovenop 
die damplank de nodige lengte damplank van hetzelfde type en profiel te lassen zodat dat deel van 
de damplank goed sluitend in de klauwen van de naburige damplanken past. 
De opdrachtnemer zal er ook zorg voor dragen dat hij alle nodige maatregelen neemt om schade aan 
de damwanden of aan de al aangebrachte corrosiebescherming te voorkomen.  
De opdrachtnemer neemt alle voorzorgen om beschadiging van de damwandelementen en vooral 
van de koppen te vermijden bij het in de bodem brengen van de damwandelementen. 

2.1.1.2.D LASSEN VAN WAPENING 
Voor het oplassen van wapeningsstaven op stalen damplanken zijn de voorschriften van  
NBN EN ISO 17660-1:2007 van toepassing (minimum laslengte, minimum lasdikte, lasprocedure, 
kwaliteitseisen, gecertificeerd laspersoneel, proeven, …). 
De lasprocedure wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de aanbestedende overheid. 
De opdrachtnemer staat in voor het bestellen van voldoende materiaal voor het uitvoeren van de 
proeven. 
Aangezien het laswerk op de werf plaatsvindt, houdt de opdrachtnemer hiermee rekening en 
voorziet hij de nodige beschutting, zodat de laswerken in de best mogelijke omstandigheden, 
afgeschermd van regen en wind, kunnen plaatsvinden. 

2.1.1.2.E LASSEN VAN DEUVELS 
Ingeval deuvels worden gelast op de stalen damplanken, gelden de bepalingen van SB 260-26-1. 

2.1.1.2.F LASSEN VAN VERANKERINGEN UIT PLAATSTAAL MET ZWALUWSTAART 
Het lassen gebeurt in overeenstemming met de bepalingen van SB 260-26-1. 

2.1.2 Meetmethode voor hoeveelheden 

2.1.2.1 Leveren van stalen damplanken 
Deze post wordt uitgedrukt in m² wand of in kg. 
De opmeting gebeurt op basis van de theoretische lengte en breedte, gemeten volgens de aslijn van 
de damwand of volgens borderel ingeval van verrekening per kg.  
Indien bij verrekening per kg, het gewicht per m² van de geleverde damplanken hoger is dan het 
maximale gewicht per m² dat vermeld wordt in de opdrachtdocumenten, wordt bij de berekening 
van de aan te rekenen gewichten van de damplanken gerekend met dit voorgeschreven maximale 
gewicht per m². Indien het gewicht per m² van de geleverde damplanken lager is dan de in de 
opdrachtdocumenten opgegeven maximale waarde, moet gerekend worden met het werkelijke 
gewicht per m². 
Indien de damwand volgens de aslijn - ten gevolge uitrekken of opstuiken van de planken tijdens het 
inbrengen - niet op de exact voorgeschreven (theoretische) eindpositie uitkomt, dan zijn de gevolgen 
hiervan ten laste van de opdrachtnemer. Dit betekent concreet dat enerzijds eventuele levering van 
extra benodigde damplanken (en lokale aanpassingen) ten laste vallen van de opdrachtnemer, 
anderzijds dat de aanbestedende overheid bij eventuele restplanken zal beslissen of ze deze wenst te 



 GEOTECHNISCHE CONSTRUCTIE-ELEMENTEN EN CONSTRUCTIES 

december 2021 standaardbestek 260 versie 2.0a 24-49 

behouden dan wel of deze planken ten laste van de opdrachtnemer worden verwijderd en afgevoerd 
buiten het gewestdomein. 

2.1.2.2 Inbrengen van stalen damplanken 
Deze post wordt uitgedrukt in m² damwand, de opmeting gebeurt op basis van de werkelijke 
uitgezette afstand op basis van de theoretische lengte en breedte gemeten volgens de horizontale 
aslijn vermenigvuldigd met de werkelijke verticale lengte van de damplank 
De werkelijke verticale lengte van de damplank is gelijk aan de afstand die gemeten wordt volgens de 
as van de damplank tussen de bovenkant die op de plannen vermeld staat en het definitief 
aanzetpeil. 
Ingeval een controle op gronddichtheid wordt uitgevoerd volgens SB 260-24-2.1.3.4, dan wordt 
hiervoor een aparte post voorzien in de opdrachtdocumenten. 
Enkel indien de opdrachtdocumenten het gebruik van hulpmiddelen bij het inbrengen van 
damplanken uitdrukkelijk voorschrijven, wordt het inzetten van deze hulpmiddelen specifiek vermeld 
in de cataloguspost. 

2.1.2.3 Te lassen wapeningstaal aan damplanken 
Deze post wordt uitgedrukt in kg wapeningsstaal dat gelast wordt aan de damplanken. 
In de post voor te lassen wapening aan damplanken is inbegrepen: 
- alle aan- en afvoer van het materieel alsook de nodige verplaatsingen van dit materieel op de 

bouwplaats; 
- het aanvoeren van de wapening; 
- de stockage van de wapening; 
- het lassen van de wapening aan de damplanken en volgende voorbereidingen, proeven en 

bijhorende werken: 
- het voorafgaand grondig reinigen van de damplanken, zodat zij volledig ontdaan zijn van vuil, 

grond en vocht; 
- de nodige overlengten voor het uitvoeren van de proeven; 
- de kosten voor het laten uitvoeren van de proeven; 
- de beschutting op de werf tijdens de laswerken; 
- alle nodige werken en leveringen eigen aan de laswerken. 

2.1.2.4 Stiftdeuvels aan damplanken 
Deze post wordt uitgedrukt in stuks. 
In de post voor de stiftdeuvels aan damplanken zijn begrepen: 
- het leveren van deuvels en keramische ringen; 
- alle aan- en afvoer van het materieel alsook de nodige verplaatsingen van dit materieel op de 

bouwplaats; 
- het lassen van de deuvels aan de damplanken en volgende voorbereidingen en bijhorende 

werken: 
- het voorafgaand aan het lassen grondig reinigen van de damplanken, zodat zij volledig ontdaan 

zijn van vuil, grond en vocht; 
- de beschutting op de werf tijdens de laswerken; 
- alle nodige werken en leveringen eigen aan de laswerken. 

2.1.2.5 Verankeringen uit plaatstaal met zwaluwstaart aan damplanken 
Deze post wordt uitgedrukt in stuks. 
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In de post voor de verankeringen uit plaatstaal met zwaluwstaart aan damplanken zijn begrepen: 
- het leveren van verankeringen uit plaatstaal met zwaluwstaart; 
- alle aan- en afvoer van het materieel alsook de nodige verplaatsingen van dit materieel op de 

bouwplaats; 
- het voorafgaand grondig reinigen van de damplanken, zodat zij volledig ontdaan zijn van vuil, 

grond en vocht; 
- het lassen van de verankeringen aan de damplanken; 
- de beschutting op de werf tijdens de laswerken; 
- alle nodige werken en leveringen eigen aan de laswerken. 

2.1.3 Controles 
De volgende controles worden uitgevoerd: 
- voorafgaandelijke technische keuring van de damplanken; 
- controle, vóór de start der werken, van de door de opdrachtnemer te bezorgen documenten ter 

voorbereiding van de werken; 
- stelselmatige controle, tijdens de uitvoering van de werken, teneinde na te gaan of deze verlopen 

conform de aanduidingen van de opdrachtdocumenten en de door de opdrachtnemer opgestelde 
uitvoeringsdocumenten. Deze controles omvatten in het bijzonder: 
- controle van de afwijkingen van de inplanting en maatvoering van de damwanden. Zodra er 

enigszins van voormelde voorwaarden afgeweken wordt, kan de aanbestedende overheid 
beslissen om, op last van de aanneming, de damplanken uit te trekken en het werk te 
herbeginnen; 

- controle van de toestand van de damplanken tijdens en na het inbrengen (o.m. ongeoorloofde 
schade, vervormingen aan de damplanken, ongeoorloofde schade aan de corrosiebescherming 
t.g.v. het inbrengen). Zodra de aanbestedende overheid dit nodig acht, worden de damplanken 
uitgetrokken en wordt het werk herbegonnen of neemt de opdrachtnemer op zijn kosten alle 
nodige herstelmaatregelen tot voldoening van de aanbestedende overheid; 

- controle van de gronddichtheid van de damwanden. Zodra er van deze voorwaarden 
afgeweken wordt, kan de aanbestedende overheid beslissen om, op last van de aanneming, de 
damplanken uit te trekken en het werk te herbeginnen of neemt de opdrachtnemer op zijn 
kosten alle nodige herstelmaatregelen tot voldoening van de aanbestedende overheid. 

Alle kosten die verband houden met het uitvoeren van controles en keuringen, zijn ten laste van de 
opdrachtnemer, tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten. 

2.1.3.1 Voorafgaande technische keuring 
Voor wat betreft de keuring van de damplanken, wordt verwezen naar de desbetreffende bepalingen 
in SB 260-24-2.1.1.1.A resp. 24-2.1.1.1.B. 
Indien het staal van de damplanken een minimale kerfslagwaarde van 27 Joule bij 0 °C dient te 
hebben, dienen er volgens optie 5 van de norm voor damplanken (NBN EN 10248-1:1995) 
overeenkomstige proeven te worden uitgevoerd om deze minimale kerfslagwaarde te garanderen. 

2.1.3.2 Inplanting en maatvoering  
Om de controle op de inplanting en de maatvoering tijdig te kunnen uitvoeren, wordt een 
opmetingscampagne tijdens de verschillende bouwfasen uitgevoerd. 
De damwandelementen worden volgens een vloeiende lijn geplaatst. De in de opdrachtdocumenten 
opgegeven inplanting en peilen van boven- en onderkant van de damplanken dienen gerespecteerd 
te worden. 
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De positie in planzicht en de verticaliteit van de damplanken na installatie moeten in 
overeenstemming zijn met onderstaande tabel 24-2-1. In bepaalde gevallen kan van onderstaande 
waarden worden afgeweken. In dat geval geven de opdrachtdocumenten ondubbelzinnig aan dat 
andere waarden gelden dan deze van onderstaande tabel, en welke in dat geval de toegelaten 
afwijkingen zijn. 

 Situatie tijdens 
uitvoering 

Positie van de top van 
de damplank in plan-
zicht mm 

Verticaliteit²) gemeten over 
de bovenste meter % 
In alle richtingen 

Damplanken Inbrengen vanop land ≤ 75(1) 
 

 ≤ 1(3) 
 

Inbrengen vanaf 
water 

 ≤ 100(1) 
 

 ≤ 1.5(3) 
 

(1) Gemeten loodrecht op de wand 
(2) Daar waar het ontwerp vereist dat de damplanken onder een bepaalde helling ingebracht 
worden, moeten de in de tabel opgegeven toleranties gezien worden t.o.v. deze helling 
(3) De toegelaten afwijking kan verhoogd worden tot 2 % in moeilijke ondergrond, voor zover er 
geen strikte eisen gesteld worden (zoals bv. waterdichtheid,…) en wanneer uit het slot lopen van 
de damplanken geen probleem kan vormen nadien (bv. bij latere uitgraving,…). Dit geval is enkel 
van toepassing indien het uitdrukkelijk vermeld wordt in de opdrachtdocumenten. 
De bovenvermelde afwijkingen in planzicht en in verticaliteit mogen tesamen voorkomen. 

Tabel 24-2-1 

Voor wat betreft het bovenpeil van de damplanken in verticale richting, bedraagt de maximale 
toegelaten afwijking 50 mm, tenzij de opdrachtdocumenten uitdrukkelijk anders vermelden.  
Ongeacht de opgemeten maatafwijkingen, zijn alle meerkosten welke rechtstreeks of onrechtstreeks 
het gevolg zijn van afwijkingen van de maatvoering opgegeven in de opdrachtdocumenten ten laste 
van de aanneming (o.m. aanpassing van en/of uitvoeringsmoeilijkheden bij de wapening van kespen, 
aanpassing van betonafmetingen van kespen, wijziging in lengte van grondankers,…). 

2.1.3.3 Toestand van de damplanken 
De controle gebeurt tijdens het inbrengen van de damplanken. 

2.1.3.4 Gronddichtheid 
Over de volledige hoogte van de damwand moet de gronddichtheid verzekerd zijn. Dat betekent 
onder meer dat er geen scheuren, gaten of ontwrichtingen mogen zijn die de grond die moet worden 
tegengehouden doorlaat. 
De controle op gronddichtheid gebeurt door middel van visuele controle tijdens en na de uitvoering 
van de werken. De opdrachtdocumenten bepalen of er al of niet een controle moet gebeuren van de 
gronddichtheid van de delen die zich onder water bevinden.  

2.1.4 Specifieke korting wegens minderwaarde 
De opdrachtnemer neemt steeds de nodige maatregelen om de vastgestelde afwijkingen te 
verhelpen, tot voldoening van de aanbestedende overheid. Er worden derhalve geen kortingen 
wegens minderwaarde aangerekend. 
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2.2 Stalen combi-wanden 

2.2.1 Beschrijving  
De stalen combi-wanden zijn opgebouwd uit primaire en secundaire elementen, die continu met 
elkaar verbonden zijn door verticale slotprofielen.  
De primaire elementen kunnen bestaan uit stalen buizen met opgelaste slotprofielen, uit 
warmgewalste H-profielen of uit caissons gevormd door aan elkaar gelaste warmgewalste 
damplanken met Z- of U-vorm. De secundaire elementen kunnen bestaan uit warmgewalste 
damplanken met Z- of U-vorm. De primaire elementen van een combi-wand kunnen eventueel 
gebruikt worden als dragend funderingselement, waarbij die elementen opgevuld kunnen worden of 
voorzien worden van opgelaste stalen elementen. 
Het aanbrengen van stalen combi-wanden wordt steeds uitgesplitst in enerzijds het leveren van de 
primaire en secundaire elementen van de combi-wanden en anderzijds het inbrengen van deze 
primaire en secundaire elementen. 
Het leveren van de stalen combi-wandelementen op de bouwplaats omvat: 
- de levering van de primaire combi-wandelementen volgens de uitvoeringstekeningen of zoals 

beschreven in de opdrachtdocumenten, inclusief alle nodige opgelaste stukken (sloten, 
wachtkokers voor inclinometers, bodemplaten,…); 

- de levering van de secundaire combi-wandelementen (stalen damplanken) volgens de 
uitvoeringstekeningen of zoals beschreven in de opdrachtdocumenten, inclusief alle nodige 
overgangsplanken, hoekplanken, speciale pasplanken, spieplanken e.d.; 

- het aanvoeren van de stalen elementen; 
- alle nodige manipulaties; 
- de stockage; 
- alle overige leveringen en werkzaamheden die samenhangen met het leveren van de combi-

wandelementen; 
- indien de combi-wandelementen behandeld moeten worden tegen corrosie, zijn naast al deze 

corrosiebeschermingen alle daarmee samenhangende bijkomende transporten, manipulaties en 
stockages begrepen in de daartoe bestemde posten. 

Het inbrengen van de stalen combi-wanden omvat: 
- alle aan- en afvoer van het materieel alsook de nodige verplaatsingen van dit materieel op de 

bouwplaats; 
- het inbrengen van de buispalen, stalen caissons of H-profielen als primaire stalen combi-

wandelementen met een trilblok, een heihamer of een combinatie van voormelde technieken; 
- het inbrengen van de stalen damplanken als secundaire combi-wandelementen met een trilblok, 

een heihamer, een hydraulisch druksysteem of een combinatie van voormelde technieken; 
- het eventueel inzetten van aanvullende technieken als hulpmiddel bij het inbrengen van de 

combi-wandelementen; 
- het opmaken van alle voorafgaandelijke studies, plannen, documenten, enz. die als voorbereiding 

op het inbrengen moeten worden opgemaakt en ter goedkeuring worden voorgelegd aan de 
aanbestedende overheid; 

- het voorafgaandelijk reinigen van de bodem waar de combi-wandelementen ingebracht moeten 
worden, opdat het inbrengen zonder hinder zou kunnen gebeuren; 

- de moeilijkheden die de opdrachtnemer bij het heiwerk kan ondervinden door aanwezigheid van 
puin, stenen, enz.; 

- alle nodige maatregelen om de vooropgestelde dichtheid van de combi-wanden te realiseren; 
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- alle nodige maatregelen om schade aan de combi-wanden of aan de al aangebrachte 
corrosiebescherming te voorkomen en desgevallend te herstellen; 

- het uitvoeren van de nodige controles en metingen om de inplanting, inclinatie en gronddichtheid 
van de combi-wanden te controleren; 

- alle overige leveringen en werkzaamheden die samenhangen met het inbrengen van de combi-
wandelementen. 

In een aantal gevallen moeten delen van buispalen, caissons, H-profielen en/of stalen damplanken 
beschermd worden tegen corrosie. De gevallen waarin een corrosiebescherming moet worden 
aangebracht en de wijze van aanbrengen is volgens SB 260-33-1 en maakt deel uit van afzonderlijke 
posten. 
Het leveren van secundaire combi-wandelementen wordt verrekend via de posten behorend bij 
SB 260-24-2.1 voor leveren van damplanken. 

2.2.1.1 Materialen 
De materialen zijn: 
- de stalen buispalen met opgelaste slotprofielen;  
- de warmgewalste stalen caissons;  
- de warmgewalste stalen H-profielen met opgelaste verbindingssloten;  
- de warmgewalste stalen damplanken met U- of Z-vorm.  
Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten behoren de stalen combi-wanden tot 
uitvoeringsklasse EXC2 overeenkomstig NBN EN 1090-2:2018. 

2.2.1.1.A STALEN BUISPALEN MET OPGELASTE SLOTPROFIELEN 

 Materialen 
De stalen buispalen zijn volgens SB 260-24-1.6. 
Het lassen is volgens SB 260-26. 
De slotprofielen worden op minimaal 300 mm afstand vanaf de langsnaden van de buizen gelast. 
Rondnaden en spiraalnaden worden ter plaatse van de slotprofielen vlak geslepen. 
De buispalen, inclusief opgelaste stukken, worden gekeurd volgens SB 260-24-1.6 en SB 260-24-2.1. 
Sterkteklasse en afmetingen: 
De vereiste minimale staalkwaliteit van de stalen buispalen alsook de minimaal vereiste technische 
kenmerken van de (geometrie, diameter, dikte, lengte, elastisch weerstandsmoment, 
traagheidsmoment) worden opgegeven in de opdrachtdocumenten. De staalkwaliteit van het 
slotprofiel is S355GP volgens NBN EN 10248-1:1995 en SB 260-24-2.1, tenzij anders vermeld wordt in 
de opdrachtdocumenten.  

2.2.1.1.B STALEN CAISSONS 

 Beschrijving 
De stalen caissons zijn samengestelde elementen uit twee of meerdere warmgewalste stalen 
damplanken met Z- of U-vorm. Eventueel kunnen er opgelaste voetplaten voorzien worden. 

 Materialen 
De warmgewalste stalen damplanken met Z- of U- vorm die gebruikt worden om de caissons te 
maken, dienen te voldoen aan SB 260-24-2.1. 
De productie van de caissons gebeurt volgens NBN EN 10263:1999.  
De caissons worden gekeurd volgens SB 260-24-2.1. 
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 Sterkteklasse en afmetingen  
De vereiste minimale staalkwaliteit van de stalen caissons alsook de minimaal vereiste technische 
kenmerken (geometrie, dikte van de damplanken, lengte, elastisch weerstandsmoment, 
traagheidsmoment) worden opgegeven in de opdrachtdocumenten.  

2.2.1.1.C H-PROFIELEN VOOR COMBI-WANDEN 

 Beschrijving 
De warmgewalste H-profielen hebben in dwarsdoorsnede een H-vorm met op de vier hoeken een 
opgewalst uiteinde dat aansluiting geeft op een speciale slotverbinding naar het secundaire 
verbindingselement of het volgende primaire element. 

 Materialen 
De warmgewalste H-profielen zijn volgens SB 260-24-2.1. 
De warmgewalste H-profielen worden uit nieuwe productie geleverd. 
De H-profielen zijn voorzien van de nodige verbindingssloten zoals dat op de plannen staat 
aangegeven om de verbinding te verzekeren met de secundaire elementen en de andere primaire 
elementen. 
Laswerkzaamheden op de H-profielen die uitgevoerd worden om de slotverbindingen te realiseren, 
dienen te gebeuren volgens NBN EN 12063:1999. 

 Sterkteklasse en afmetingen  
De vereiste minimale staalkwaliteit van de stalen profielen alsook de minimaal vereiste technische 
kenmerken (geometrie, dikte van de profielen, lengte, elastisch weerstandsmoment, 
traagheidsmoment) worden opgegeven in de opdrachtdocumenten.  
De opdrachtdocumenten geven alle nadere karakteristieken van de combi-wandelementen aan. Voor 
buispalen met opgelaste slotprofielen zijn de lengte van het slot dat gelast moet worden en de plaats 
ervan op de buispaal conform de desbetreffende aanduidingen in de opdrachtdocumenten. 

2.2.1.2 Uitvoering 

2.2.1.2.A LEVERING VAN PRIMAIRE EN SECUNDAIRE ELEMENTEN VOOR STALEN COMBI-WANDEN 

 Levering van primaire combi-wandelementen 
De aanvoer, manipulatie en stockage gebeuren conform NBN EN 12063:1999. De aanvoer, 
manipulatie en eventuele stockage moet zodanig gebeuren dat er geen vervormingen van de 
primaire combi-wandelementen optreden die groter zijn dan de maximaal toegelaten toleranties. 
De opdrachtnemer voorziet een stapelwijze op de werf, waarbij de corrosiebescherming op de 
combi-wandelementen niet beschadigd wordt.  
Indien de opdrachtnemer hijsogen voorziet in de primaire combi-wandelementen met het oog op de 
manipulatie ervan met de kraan, dan zorgt hij er voor dat de hijsogen later geen aanleiding kunnen 
geven tot enige uitspoeling van gronden achter de primaire combi-wandelementen. Hij zorgt er 
bijgevolg voor dat:  
- ofwel de hijsogen hoog genoeg zitten zodat ze ingebetonneerd worden in de kesp; 
- ofwel op zijn eigen kosten:  

- hetzij een stalen plaatje over elk hijsoog gelast wordt zodat dit gedicht wordt; 
- hetzij een andere dichtingstechniek, die door de aanbestedende overheid aanvaard wordt, 

gebruikt wordt zodat elk hijsoog gedicht wordt; 
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- hetzij de kesp verzwaard wordt zodat de hijsogen ingebetonneerd worden (hierbij zijn alle 
meerhoeveelheden beton en staal t.o.v. deze voorzien in de opdrachtdocumenten, evenals 
alle bijhorende kosten en moeilijkheden een last van de aanneming). 

 Levering van secundaire combi-wandelementen 
De levering van de secundaire combi-wandelementen gebeurt volgens SB 260-24-2.1.1.2.B. 
Het aantal tussenplanken per hoofdelement is conform de aanduidingen op de opdrachttekeningen.  

2.2.1.2.B INBRENGEN VAN COMBI-WANDELEMENTEN 

 Inbrengen van primaire combi-wandelementen 
Het inbrengen van de primaire combi-wandelementen gebeurt volgens de voorschriften van  
NBN EN 12063:1999. 
De opdrachtdocumenten geven nadere toelichting met betrekking tot de locatie van de uit te voeren 
werken, de te realiseren peilen voor boven- en/of onderkant van de primaire combi-wandelementen 
alsook eventuele specifieke omstandigheden die in acht genomen moeten worden.  
Het inbrengen van combi-wandelementen gebeurt met een trilblok, een heihamer of een combinatie 
van bovengenoemde technieken. Mits uitdrukkelijke voorafgaandelijke schriftelijke goedkeuring van 
de aanbestedende overheid en na behoorlijk vastgestelde moeilijkheden bij het inbrengen, kunnen 
die technieken aangevuld worden met hulpmiddelen zoals het aanbrengen van kleefbrekers, het 
voorboren of gecontroleerd bijlansen,… De opdrachtdocumenten kunnen in sommige gevallen ook 
een bepaalde techniek en/of de inzet van bepaalde hulptechnieken voor het inbrengen van de 
combi-wandelementen voorschrijven.  
Als de primaire elementen ook een dragende functie hebben, dient het laatste gedeelte ingeheid te 
worden. De opdrachtdocumenten geven de lengte aan die geheid moet worden. 
De uitvoeringswijzen voor het manipuleren van de profielen staan beschreven in  
NBN EN 12063:1999. Enkel primaire elementen die over de volledige lengte zijn samengesteld, 
worden geheid. 
Alleen de opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het inbrengen van de combi-wandelementen. 
Tenzij de opdrachtdocumenten anders vermelden bepaalt de opdrachtnemer de techniek van 
inbrengen. De opdrachtnemer zal volgens zijn eigen inzichten het gepaste materieel inschakelen dat 
vereist is om de opgelegde diepte die op de opdrachttekeningen aangeduid staat, te bereiken. Hij 
houdt daarbij rekening met de aard van de grond en het behoud van de juiste tussenafstand.  
De opdrachtnemer zal voor het opstarten van de werken een gedetailleerde beschrijving geven van 
de (voorgeschreven dan wel door hemzelf gekozen) techniek waarop de primaire elementen in de 
grond zullen worden gebracht. Deze beschrijving dient ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de 
aanbestedende overheid, en dient aangepast te zijn aan het profieltype dat geplaatst moet worden 
en aan de ondergrond en de omgeving waarin het profiel geplaatst dient te worden. Daarbij dient 
een volledige technische beschrijving van de karakteristieken van de gebruikte toestellen gevoegd te 
worden.  
De opdrachtdocumenten geven aan of de grond al dan niet uit de primaire combi-wandelementen 
dient te worden verwijderd en vervangen dient te worden door beton. Het verwijderen van de grond 
uit de primaire combi-wandelementen gebeurt volgens de bepalingen van SB 260-24-1.6.1.5.C. Het 
vullen met beton van de primaire combi-wandelementen en het desgevallend voorzien van 
wapening gebeurt volgens de bepalingen van SB 260-24-1.6.1.5.D en SB 260-24-1.1.1.5.E.  
De opdrachtnemer treft alle nodige maatregelen, zoals o.a. het bouwen van tijdelijke geleidingen, 
enz. om de primaire elementen met de nodige nauwkeurigheid in de bodem te brengen.  
Vóór de start van het inbrengen van de combi-wandelementen maakt de opdrachtnemer een plan 
voor het inbrengen door de opdrachtnemer op en legt hij dit ter goedkeuring voor aan de 
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aanbestedende overheid. De volgorde van het inbrengen van de combi-wandelementen moet daarin 
opgegeven worden. 
De opdrachtnemer reinigt de bodem waar de combi-wandelementen geheid moeten worden, opdat 
het inbrengen zonder hinder zou kunnen gebeuren. 
Geen enkel combi-wandelement mag in de bodem gebracht worden zonder toestemming van de 
aanbestedende overheid. 
Alleen de opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de geëiste gronddichtheid en 
het respecteren van de opgelegde maatvoering. Belangrijk zijn de verticaliteit en de onderlinge 
tussenafstand. Het plaatsen van de combi-wandelementen dient met een aangepast frame te 
gebeuren. 
Als de vooropgestelde dichtheid van de combi-wand niet is verzekerd, dan treft de opdrachtnemer 
op eigen kosten de nodige maatregelen om die te realiseren. Die maatregelen dienen vooraf door de 
aanbestedende overheid te worden goedgekeurd.  
De opdrachtnemer zal er ook zorg voor dragen dat hij alle nodige maatregelen neemt om schade aan 
de combi-wanden of aan de al aangebrachte corrosiebescherming te voorkomen.  
De opdrachtnemer neemt alle voorzorgen om beschadiging van de primaire combi-wandelementen 
en vooral van de koppen te vermijden bij het in de bodem brengen van de combi-wandelementen. 

 Inbrengen van secundaire combi-wandelementen 
Het inbrengen van stalen damplanken als secundaire combi-wandelementen gebeurt volgens  
SB 260-24-2.1.1.2.C. 

2.2.2 Meetmethode voor hoeveelheden 

2.2.2.1 Leveren van primaire combi-wandelementen 
De levering van primaire combi-wandelementen wordt uitgedrukt in kg of m van de buispalen met 
opgelaste slotprofielen, resp. caissons, resp. H-profielen.  
De opmeting van de primaire combi-wandelementen gebeurt volgens de theoretische lengte zoals op 
de plannen staat aangegeven en er wordt gemeten volgens de lengteas ingeval van verrekening per 
m, of volgens borderel ingeval van verrekening per kg. Indien, bij verrekening per kg, het gewicht per 
primair element van de geleverde primaire combi-wandelementen hoger is dan het maximale 
gewicht per strekkende meter dat vermeld wordt in de opdrachtdocumenten, wordt bij de 
berekening van de aan te rekenen gewichten van de combi-wandelementen gerekend met dit 
voorgeschreven maximale gewicht per strekkende meter primair element. Indien het gewicht per 
strekkende meter primair element van de geleverde primaire combi-wandelementen lager is dan de 
in de opdrachtdocumenten opgegeven maximale waarde, moet gerekend worden met het werkelijke 
gewicht per strekkende meter primair element. 
Alle opgelaste stukken zoals o.m. sloten, verbindingsstukken en alle hulpstukken zijn in deze post 
inbegrepen. 

2.2.2.2 Inbrengen van stalen combi-wandelementen 

2.2.2.2.A INBRENGEN VAN PRIMAIRE COMBI-WANDELEMENTEN 
Deze post wordt uitgedrukt in m lengte van het combi-wandelement. 
Volgende zaken worden verrekend in een andere post: 
- het uitvoeren van eventuele belastingsproeven; 
- het uitvoeren van eventuele bijkomende sonderingen; 
- het eventueel verwijderen van grond uit buispalen of caissons; 
- het eventueel opvullen van buispalen of caissons met beton al of niet voorzien van wapening. 
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De nuttige lengte van een primair combi-wandelement is gelijk aan de afstand die gemeten wordt 
volgens de as van de paal tussen de bovenkant die op de plannen vermeld staat en het 
funderingspeil. Het funderingspeil dat op de plannen vermeld staat is vermoedelijk; het definitieve 
funderingspeil is datgene dat door de aanbestedende overheid vastgesteld wordt. 
Enkel de nuttige lengte van het primaire combi-wandelement die met het definitief funderingspeil 
bepaald wordt, wordt in rekening gebracht bij de betaling. 
De voorgeschreven nuttige lengte wordt door de opdrachtnemer integraal in rekening gebracht 
ondanks een opgelegde inkorting. Als de inkorting echter meer dan twee meter bedraagt, dan wordt 
een lengte in rekening gebracht die gelijk is aan de werkelijk uitgevoerde nuttige lengte van het 
primaire combi-wandelement vermeerderd met de helft van de inkorting. 
Wat van de inkorting voortkomt, wordt als afval beschouwd dat de opdrachtnemer op eigen kosten 
buiten het openbaar gewestdomein moet voeren. 
Ingeval een controle op gronddichtheid wordt uitgevoerd volgens SB 260-24-2.1.3.4, dan wordt 
hiervoor een aparte post voorzien in de opdrachtdocumenten. 
Enkel indien de opdrachtdocumenten het gebruik van hulpmiddelen bij het inbrengen van primaire 
combi-wandelementen uitdrukkelijk voorschrijft, wordt het inzetten van deze hulpmiddelen specifiek 
vermeld in de cataloguspost. 
Het aanbrengen van verkenmerken op de primaire combi-wandelementen met het oog op 
monitoring van de maatvoering wordt verrekend onder een aparte post. 

2.2.2.2.B INBRENGEN VAN SECUNDAIRE COMBI-WANDELEMENTEN 
Deze post wordt uitgedrukt in m². De secundaire damplanken zijn de gedeelten van de combi-
wanden die zich tussen twee primaire elementen bevinden.  
Ingeval een controle op gronddichtheid wordt uitgevoerd volgens SB 260-24-2.1.3.4, dan wordt 
hiervoor een aparte post voorzien in de opdrachtdocumenten. 
Enkel indien de opdrachtdocumenten het gebruik van hulpmiddelen bij het inbrengen van secundaire 
combi-wandelementen uitdrukkelijk voorschrijft, wordt het inzetten van deze hulpmiddelen specifiek 
vermeld in de cataloguspost. 

2.2.3 Controles 
De volgende controles worden uitgevoerd: 
- voorafgaandelijke technische keuring van de stalen primaire en secundaire combi-

wandelementen; 
- controle, vóór de start der werken, van de door de opdrachtnemer te bezorgen documenten ter 

voorbereiding van de werken; 
- stelselmatige controle, tijdens de uitvoering van de werken, teneinde na te gaan of deze verlopen 

conform de aanduidingen van de opdrachtdocumenten en de door de opdrachtnemer opgestelde 
uitvoeringsdocumenten. Deze controles omvatten in het bijzonder: 
- controle van de afwijkingen van de inplanting en maatvoering van de combi-wanden. Als de 

inplantingsafwijkingen van de primaire elementen te belangrijk zijn, en daarover beslist de 
aanbestedende overheid, dient de opdrachtnemer op eigen kosten maatregelen te treffen. De 
opdrachtdocumenten duiden deze maatregelen aan; 

- controle van de toestand van de combi-wandelementen tijdens en na het inbrengen (o.m. 
ongeoorloofde schade, vervormingen aan de combi-wandelementen, ongeoorloofde schade 
aan de corrosiebescherming t.g.v. het inbrengen). Zodra de aanbestedende overheid dit nodig 
acht, worden de combi-wandelementen uitgetrokken en wordt het werk herbegonnen of 
neemt de opdrachtnemer op zijn kosten alle nodige herstelmaatregelen tot voldoening van de 
aanbestedende overheid; 
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- controle van de gronddichtheid van de combi-wanden. Zodra er van deze voorwaarden 
afgeweken wordt, neemt de opdrachtnemer op zijn kosten alle nodige herstelmaatregelen tot 
voldoening van de aanbestedende overheid; 

- de opdrachtdocumenten geven aan of over het laatste gedeelte heien de zakkingen genoteerd 
moeten worden in functie van de ingebrachte energie. De opdrachtdocumenten geven de lengte 
aan waarover deze controle moet gebeuren. Op basis van die notities en de gedane vaststellingen 
tijdens het plaatsen van de primaire elementen oordeelt de aanbestedende overheid op welke 
primaire elementen een belastingsproef zal worden uitgevoerd. Het niet opmeten en rapporteren 
van die zakkingen in functie van de ingebrachte energie zal er toe leiden dat er sowieso een 
belastingsproef zal worden uitgevoerd op kosten van de opdrachtnemer. 

Alle kosten die verband houden met het uitvoeren van controles en keuringen, zijn ten laste van de 
aanneming. 

2.2.3.1 Voorafgaande technische keuring 
Voor wat betreft de voorafgaande technische keuring van de primaire en secundaire combi-
wandelementen, wordt verwezen naar de desbetreffende bepalingen in SB 260-24-1.6 en  
SB 260-24-2.1. 
Indien het staal van de secundaire combi-wandelementen een minimale kerfslagwaarde van 27 Joule 
bij 0 °C dient te hebben, dienen er volgens optie 5 van de norm voor damplanken EN 10248-1 1995 
overeenkomstige proeven te worden uitgevoerd om deze minimale kerfslagwaarde te garanderen. 

2.2.3.2 Inplanting en maatvoering  

2.2.3.2.A PRIMAIRE COMBI-WANDELEMENTEN 
Voor de primaire combi-wandelementen geven de opdrachtdocumenten steeds aan welke voor het 
specifiek geval de toegelaten toleranties zijn qua positie in planzicht en hoogte, en qua verticaliteit. 
De opdrachtnemer is hierbij verplicht gebruik te maken van stijve en stabiele geleidingsframes. 
Om de controle op de inplanting en de maatvoering tijdig te kunnen uitvoeren, wordt een 
opmetingscampagne tijdens de verschillende bouwfasen uitgevoerd. 
Om de metingen te kunnen uitvoeren, materialiseert de opdrachtnemer een verkenmerk aan de 
buitenkant van elk primair combi-wandelement. De verkenmerken voldoen aan SB 260-32-10. De 
controle op inplanting en maatvoering omvat (lijst niet beperkend): 
- meting na het plaatsen van de primaire elementen; 
- meting na het plaatsen van de secundaire elementen; 
- permanente opvolging tijdens het uitvoeren van eventuele bemalingen; 
- permanente opvolging tijdens het aanvullen achter de combi-wand; 
- tijdens en na het heien van de eventuele trek- en drukpalen. 
De combi-wandelementen worden volgens een vloeiende lijn geplaatst. De in de 
opdrachtdocumenten opgegeven inplanting en peilen van boven- en onderkant van de combi-
wandelementen dienen gerespecteerd te worden. 
De plaatsing van de primaire elementen dient zodanig te gebeuren dat er geen gevaar bestaat voor 
de dichtheid van de sloten. Daarbij dient de tussenafstand van de primaire elementen tussen de 
sloten over heel hun hoogte gelijk te zijn aan de theoretische afstand, met een tolerantie van 2 cm. 
Een duiker controleert de tussenafstand tussen de primaire combi-wandelementen door die te 
meten. Hij gebruikt daarvoor een speciaal meetinstrument dat onder water de tussenafstand tussen 
de sloten van de primaire combi-wandelementen opmeet. De controle van elk primair combi-
wandelement gebeurt ter plaatse. 
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De controle van de verticaliteit dient te gebeuren met inclinometers, die ingeplaatst zijn in de 
wachtkokers. 
De degelijke uitvoering van de combi-wand dient door duikers nagegaan te worden. De controle 
moet van op de wal door het controlepersoneel gevolgd kunnen worden. Van de controle wordt een 
video-opname gemaakt. 

2.2.3.2.B SECUNDAIRE COMBI-WANDELEMENTEN 
Hierbij wordt verwezen naar SB 260-24-2.1.3.2. 

2.2.3.3 Toestand van de combi-wandelementen 
De controle gebeurt tijdens het inbrengen van de verschillende combi-wandelementen. 

2.2.3.4 Gronddichtheid 
De bepalingen van SB 260-24-2.1.3.4 zijn van toepassing. 

2.2.4 Specifieke korting wegens minderwaarde 
De bepalingen van SB 260-24-2.1.4 zijn van toepassing. 

2.3 Betonnen damwanden 

2.3.1 Beschrijving 
Damwanden in voorgespannen beton worden gebruikt als grondkering of als funderingselement. De 
damwanden hebben de vorm en afmetingen zoals voorzien in de opdrachtdocumenten. 

2.3.1.1 Materialen 

2.3.1.1.A BETON 
De geprefabriceerde damplanken van voorgespannen beton voldoen aan de bepalingen van 
SB 260-25-8.3. 
Al de op de bouwplaats te verwerken geprefabriceerde damplanken van voorgespannen beton 
worden onder het BENOR-merk of gelijkwaardig geproduceerd en geleverd.  
Vóór de aanvang van de fabricage van de geprefabriceerde damplanken van voorgespannen beton 
deelt de opdrachtnemer, ter informatie, de volledige samenstelling mee van elk beton dat de 
producent wil gebruiken, zoals voorzien in SB 260-25-8.3. 
Het gebruik van de hulpstof CaCl2 is niet toegelaten in voorgespannen beton. 
Het gebruik van cementsoorten met een gewaarborgd beperkt alkaligehalte (LA-cement) is verplicht. 
Het beton is minstens van de kwaliteit C45/55. 

2.3.1.1.B KWALITEIT VAN HET WAPENINGSSTAAL 
De bepalingen van SB 260-24-1.1.1.1 zijn van toepassing.  

2.3.1.1.C KWALITEIT VAN DE VOORSPANSTRENGEN 
De voorspanstrengen hebben een karakteristieke treksterkte fmo van minstens 1.860 N/mm². 

2.3.1.2 Kenmerken van de uitvoering 

2.3.1.2.A STUDIE 
De opdrachtnemer verricht de organische studie van de damwand conform SB 260-21. 
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Onder alle acties, uitgenomen de acties tijdens transport, manipulatie, hijsen, intrillen en 
voorspannen, wordt op de betondruksterkte een bijkomende partiële veiligheidsfactor γd = 1,2 
toegepast. 
Voor damwanden van voorgespannen beton geldt de grenswaarde van decompressie onder de 
karakteristieke combinatie van belastingen. 

2.3.1.2.B FABRICAGE 
De damplanken worden gemaakt in een installatie waarvan de uitrusting door de aanbestedende 
overheid aanvaard wordt. Vooraleer met de eigenlijke fabricage te beginnen, legt de opdrachtnemer 
de aanbestedende overheid een rekennota ter goedkeuring voor, alsook een verslag waarin de 
methode, de materialen en de uitrusting die hij wenst te gebruiken voor het voorspannen nader 
toegelicht worden. 
Een fabrieksmatige productie wordt geëist, d.w.z.: 

1) de productie gebeurt onafhankelijk van de weersomstandigheden; 
2) de productie geschiedt continu; 
3) er gebeurt een betoncontrole volgens de bepalingen van SB 260-25-8.3.3 
De damplanken zijn voorzien van de nodige passieve wapening en voorspanstrengen. 
De verbinding met ter plaatse gestort beton gebeurt door middel van uit te plooien wapening (voor 
diameters ≤ 12 mm) en schroefhulzen (voor diameters > 12 mm). De berekening van de verankering 
dient te gebeuren door en op kosten van de opdrachtnemer en dient ter goedkeuring voorgelegd te 
worden aan de aanbestedende overheid.  
Teneinde een grond- en waterdichte aansluiting te bekomen dient een tand- en groefaansluiting met 
aangepast voegprofiel voorzien te worden. 
De voorspanning wordt in de fabriek aangebracht door middel van strengen, die na voldoende 
verharding van het beton verankerd worden op kleef. 
Het bovenvlak dient bij hellingen groter dan 10 ° schuin afgewerkt te worden. 

2.3.1.2.C TRANSPORT 
Het oplichten, verhandelen, vervoer en stapelen van de damplanken geschiedt met zorg om barsten 
of andere beschadiging te voorkomen. 
Elke beschadigde damplank wordt door de opdrachtnemer op zijn kosten vervangen. 

2.3.1.3 Wijze van uitvoering 
De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het inbrengen van de betonnen damplanken: 
inzonderheid dient gelet op de verticaliteit, de inplanting en de gronddichtheid. 
De opdrachtnemer zal het gepaste materieel inschakelen dat vereist is voor het plaatsen van de 
damwanden zoals zij in het ontwerp voorzien zijn. 
De betonnen damplanken worden in de grond gebracht d.m.v. trillen. Het voorspuiten is slechts 
toegelaten indien de aanbestedende overheid vaststelt dat de aard van de ondergrond dit volstrekt 
noodzakelijk maakt. In dat geval stelt de opdrachtnemer de wijze van voorspuiten voor aan de 
aanbestedende overheid. In elk geval mag de laatste 1,00 m niet worden voorgespoten. 
Het gebruik van een geleidemal is verplicht; deze mal zal in hoofdzaak aan volgende beschrijving 
beantwoorden: 
- ze bestaat uit een staalstructuur samengesteld uit profielen welke verbonden worden door lassen 

en gedimensioneerd zijn om de krachten welke kunnen voorkomen tijdens de manipulatie en het 
trilwerk op te nemen; 

- de geleidemal moet minstens 10 planken kunnen omvatten; 
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- de geleidemal wordt op tenminste vier punten verankerd derwijze dat alle verplaatsingen van de 
geleidemal uitgesloten zijn; 

- het ontwerp van de geleidemal dient vóór de vervaardiging ervan en voor de bestelling der 
damwanden voorgelegd te worden aan de aanbestedende overheid. 

De toegelaten afwijkingen na inbrengen van de damplanken zijn: 
- inplanting ter hoogte van de kop van de damplank: 20 mm in alle richtingen; 
- schuinstand: maximaal 0,2 %. 
De damplanken dienen grond- en waterdicht aan elkaar aan te sluiten. 
De damplanken waarvan de plaatsing niet voldoet aan bovenvermelde voorwaarden, dient terug uit 
de grond getrokken en herplaatst te worden. Damplanken welke schade vertonen na inbrengen 
dienen uit de grond getrokken en vervangen te worden. 
De ophoging achter de damplanken welke gestut of verankerd worden mag gedeeltelijk geschieden 
vóór het stutten of ankeren. Het ophogen voor stutten of verankeren dient rekening te houden met 
volgende voorwaarden: 
- de stabiliteit van de wand dient gewaarborgd te blijven; 
- de maximale verplaatsing van de kop van de damwand mag hoogstens 20 mm bedragen tenzij de 

opdrachtdocumenten anders vermelden. 

2.3.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De opmeting in m² gebeurt op basis van de theoretische hoogte en breedte van de wand. 
Een eerste post voorziet in de fabricage van de damplanken, met inbegrip van het leveren op de 
werf. 
Een tweede post voorziet in het inbrengen van de damplanken. 
De wapening (passieve wapening, voorspanstaal) wordt in een afzonderlijke post per kg verrekend. 
Voor verbindingen met schroefhulzen wordt een meerprijs per stuk in functie van de diameter 
verrekend. De uit te plooien wapening is een last van de aanneming.  
De studie, de voegprofielen, de proeven en controles zijn in de prijs van de fabricage van de 
damplanken begrepen. 

2.4 Gronddichte aansluitingen van damwanden op bestaande constructies 

2.4.1 Beschrijving 
Indien een nieuwe in te brengen damwand aangesloten moet worden op een bestaande constructie 
(bv. bestaande damwand, kaaimuur, landhoofd,…), is een specifieke oplossing noodzakelijk om de 
gronddichtheid (en een zo groot mogelijke waterdichtheid) van deze aansluiting te garanderen, zodat 
er geen ontgronding kan plaatsvinden via deze aansluitingsconstructie. 
De aansluiting kan gebeuren op één van de volgende manieren: 
- door middel van een perfect passend slot dat ingebracht wordt in het laatste vrijzittende slot van 

een bestaande damwand.  
Een dergelijke aansluiting kan enkel bij de aansluiting van een nieuwe stalen damwand op een 
bestaande stalen damwand en in geval van beschikbaarheid van een vrijzittend compatibel slot op 
de bestaande damwand en voor zover het bestaande slot in perfecte staat is. Indien één of 
meerdere van deze voorwaarden niet (met zekerheid) voldaan zijn, dient overgegaan te worden 
naar één van de twee onderstaande methodes; 

- door een groutprop die de nieuwe en de bestaande damwand snijdt, gerealiseerd door het onder 
druk injecteren van grout; 
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- door het betonneren van de aansluiting tussen de nieuwe damwand en de bestaande constructie 
binnen een verloren bekisting van damplanken (zgn. betonstop). 

De opdrachtdocumenten geven ofwel aan op welke wijze de aansluiting dient te gebeuren, of laten 
de opdrachtnemer de keuze uit één van de bovenvermelde alternatieven. 
De werken omvatten: 
- alle voorbereidende opmetingen, onderzoek van de bestaande toestand, studies enz.; 
- alle voorbereidende werken met inbegrip van het verwijderen van alle obstakels voorafgaandelijk 

aan het aanbrengen van de aansluiting; 
- alle nodige maatregelen ter vrijwaring van de aanwezige nutsleidingen, bestaande constructies, 

verhardingen en oeververdedigingen,…; 
- volgende specifieke werken, leveringen en diensten: 

- voor het aansluiten met een perfect passend slot op een vrijzittend slot van een bestaande 
damwand: 
- het voorafgaandelijk vrijmaken van het slot van de bestaande damplank waarop 

aangesloten moet worden; 
- het (zonodig) vervaardigen van een pasplank, opdat deze pasplank uitgerust is met een slot 

dat compatibel is met het vrijzittend slot van de bestaande damplank volgens de 
bepalingen van SB 260-24-2.1; 

- alle werken, leveringen en diensten voor het inbrengen van de aansluitingsplank 
(naargelang het geval een gewone plank of pasplank) volgens de bepalingen van 
SB 260-24-2.1; 

- alle overige leveringen en werkzaamheden die samenhangen met het aansluiten van een 
damplank met een perfect passend slot op een vrijzittend slot van een bestaande 
damwand; 

- voor het aansluiten d.m.v. injectie onder hoge druk: 
- alle werken, leveringen en diensten voor het uitvoeren van een aansluiting d.m.v. injectie 

onder hoge druk volgens SB 260-24-1.1; 
- voor het aansluiten m.b.v. een betonstop: 

- het leveren, exact inplanten en inbrengen van stalen damplankelementen als verloren 
bekisting voor de betonstop volgens SB 260-24-2.1.1.2; 

- het verwijderen van de binnen de verloren bekisting ingesloten grondspecie m.b.v. lansen, 
met inbegrip van het afvoeren van de vrijgekomen grondspecie volgens SB 260-24-1.6.1.5; 

- het vervaardigen van een gesloten kous van geotextiel met inbegrip van alle nodige 
verbindingen; 

- het plaatsen van de gesloten kous van geotextiel binnen de verloren bekisting van 
damplanken; 

- het leveren en storten (onder water) van beton in de kous van geotextiel; 
- alle andere bijhorende leveringen, werken en prestaties die er mee samenhangen. 

In een aantal gevallen moeten delen van stalen damplanken beschermd worden tegen corrosie. De 
gevallen waarin een corrosiebescherming moet worden aangebracht en de wijze van aanbrengen is 
volgens SB 260-33-1 en maakt deel uit van afzonderlijke posten. 
Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten behoren de stalen damwanden tot 
uitvoeringsklasse EXC2 overeenkomstig NBN EN 1090-2:2018. 
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2.4.1.1 Materialen  

2.4.1.1.A AANSLUITING MET EEN PERFECT PASSEND SLOT OP EEN VRIJZITTEND SLOT VAN EEN 
BESTAANDE DAMWAND 

De stalen damplank of stalen pasplank welke moet aansluiten op het laatste vrijzittende slot van een 
bestaande stalen damwand waarop aangesloten moet worden, voldoet aan de eisen van  
SB 260-24-2.1.1.1 en heeft dezelfde materiaaleigenschappen als deze van de stalen damplanken van 
de nieuwe in te brengen damwand.  
De stalen damplank of stalen pasplank welke moet aansluiten op de bestaande damwand wordt 
voorzien van dezelfde corrosiebescherming als deze van de nieuw in te brengen stalen damwand. 
Het lassen van het slot op de pasplank moet zodanig gebeuren dat alle optredende krachten in de 
damwand opgenomen en overgedragen kunnen worden door de lasverbinding. De opdrachtnemer 
moet dit aantonen d.m.v. een technisch document (lasprocedure, berekeningsnota,…). 
Vóór de start van de werken moeten alle afmetingen van het bestaande slot waarop aangesloten 
moet worden volledig gekend zijn door archiefonderzoek en de nodige opmetingen. Ook moet de 
toestand van het bestaande slot gekend zijn. Indien dit slot niet meer in perfecte staat is, of indien de 
leidend ambtenaar niet zeker is van de goede kwaliteit van het slot, moet noodzakelijkerwijs 
overgegaan worden naar een andere aansluitingstechniek (hetzij m.b.v. injecties onder hoge druk 
hetzij m.b.v. een betonstop). 
De specifieke omstandigheden van de werf bepalen of het inpassen van een damwandslot in het 
laatste vrijzittend slot van een bestaande stalen damwand waarop aangesloten moet worden kan 
gebeuren met een gehele plank dan wel met een pasplank. 
Indien het type slot van de nieuwe damwand niet van hetzelfde type is als dat van de bestaande 
damwand en/of indien de maatvoering van de damwand het niet toelaat, moet een pasplank 
gemaakt worden met een slot van een type dat een perfecte aansluiting verzorgt met het vrijzittend 
slot van de bestaande damwand. Indien een dergelijk slot niet verkrijgbaar is, moet 
noodzakelijkerwijs overgegaan worden naar een andere aansluitingstechniek (hetzij m.b.v. injecties 
onder hoge druk hetzij m.b.v. een betonstop). 

2.4.1.1.B AANSLUITING D.M.V. EEN ONDER HOGE DRUK GEÏNJECTEERDE GROUTPROP 
De materialen zijn dezelfde als deze onder SB 260-24-1.2.1.1. 

2.4.1.1.C AANSLUITING D.M.V. EEN BETONSTOP 
De materialen zijn: 
- warmgewalste stalen damplanken met U- of Z-vorm volgens SB 260-24-2.1.1.1.A; 
- colloïdaal beton volgens SB 260-25-7; 
- geotextiel type 2.6 volgens tabel 2 van PTV 829. 

2.4.1.2 Uitvoering 
Vóór de start van de werken legt de opdrachtnemer tijdig een technisch uitvoeringsvoorstel ter 
goedkeuring voor aan de aanbestedende overheid. Hierin geeft hij alle nodige detailtekeningen, 
gedetailleerde maatvoering en uitvoeringsprocedures m.b.t. de gronddichte aansluiting. 
Bij het realiseren van de aansluiting(en) neemt de opdrachtnemer alle mogelijke voorzorgen om elke 
vorm van schade aan bestaande nutsleidingen, bestaande oeververdedigingen en nabijgelegen 
constructies te voorkomen. Alle tijdelijke constructies en maatregelen die hiervoor nodig zijn, 
vormen een aannemingslast. 
De opdrachtnemer is verplicht alle nodige maatregelen te treffen om de stabiliteit van de tijdelijke 
aansluiting te garanderen tot het einde van de werken, ook in geval van onvoorziene 
omstandigheden die een invloed zouden kunnen hebben op de duur der werken. 
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Minimum 30 kalenderdagen vóór de aanvang van de betreffende bovenvermelde werken, legt de 
opdrachtnemer het gedetailleerde technisch uitvoeringsdossier van het geheel van de te realiseren 
aansluitingen ter goedkeuring voor aan de aanbestedende overheid. Hierin geeft hij o.m. alle nodige 
detail- en uitvoeringstekeningen en uitvoeringsprocedures m.b.t. de gronddichte aansluiting. Indien 
de aanbestedende overheid niet akkoord kan gaan met dit voorstel, wijzigt de opdrachtnemer de 
voorgelegde plannen, en dit zonder meerprijs of termijnsverlenging. 

2.4.1.2.A PLAATS VAN UITVOERING 
De plaats(en) waar een gronddichte aansluiting moet gebeuren wordt (worden) aangeduid in de 
opdrachtdocumenten. 

2.4.1.2.B MOMENT VAN UITVOERING 
Indien de omstandigheden van de werken dit vereisen, wordt specifieke informatie over het moment 
van uitvoering van de aansluiting opgenomen in de opdrachtdocumenten. 

2.4.1.2.C MAATVOERING 
De opdrachtdocumenten geven het bovenpeil en het onderpeil van de gronddichte aansluiting weer. 
Deze peilen moeten dwingend gerespecteerd worden.  
De principetekening van de gronddichte aansluiting staat aangegeven in de opdrachtdocumenten. De 
exacte afmetingen en detaillering van de aansluiting wordt door de opdrachtnemer opgegeven in het 
technisch voorstel voor uitvoering dat hij ter goedkeuring aan de aanbestedende overheid voorlegt. 

2.4.1.2.D UITVOERINGSWIJZE 

 Aansluiting met een perfect passend slot op een vrijzittend slot van een bestaande 
damwand 

Voorafgaand aan de aansluiting wordt het vrijzittend slot van de bestaande stalen damplank waarop 
moet worden aangesloten volledig vrijgemaakt. Vervolgens wordt de aansluitingsplank (hetzij een 
gewone damplank, hetzij een pasplank) aangepikt en ingebracht met inbegrip van alle bijhorende 
prestaties. 
De opdrachtdocumenten bepalen de exacte positie en maatvoering van de aansluitingsplank. 

 Aansluiting d.m.v. een onder hoge druk geïnjecteerde betonprop 
De aansluiting gebeurt door het maken van een onder hoge druk in de grond geïnjecteerde 
groutprop bij middel van de VHP-grouttechniek. 
De opdrachtdocumenten bepalen de vereiste karakteristieke drukweerstand en de cement-
waterverharding van de grout. 

 Aansluiting d.m.v. een betonstop 
Ter plaatse van de te realiseren aansluiting worden bijkomende damplankelementen aangebracht, 
die zullen worden gebruikt als verloren bekisting voor de betonstop. 
Alle aanwezige materialen (grondspecie e.d.) wordt d.m.v. lansen verwijderd uit de ruimte tussen de 
bestaande constructie of oeververdediging, de nieuwe damwand en de damplankelementen voor de 
betonstop. Het peil tot waar deze ruimte moet worden uitgelanst wordt vermeld in de 
opdrachtdocumenten.  
Tegen de binnenwanden van de aldus vrijgekomen ruimte wordt een geotextiel geplaatst, waarna 
deze wordt opgevuld met colloïdaal beton. De specifieke vereisten aan dit colloïdaal beton worden 
opgenomen in de opdrachtdocumenten.  
Het beton wordt aangebracht in een kous vervaardigd uit geotextiel. Deze kous wordt gerealiseerd 
door het geotextiel te naaien, of door middel van overlapping. De overlappingslengte van het 
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geotextiel bedraagt in dat geval minimaal 0,50 m. De afmetingen van de kous worden voldoende 
ruim voorzien.  

2.4.2 Meetmethode voor hoeveelheden 

2.4.2.1 Aansluiting met een perfect passend slot op een vrijzittend slot van een bestaande 
damwand 

Het vervaardigen van de nodige pasplanken wordt verrekend onder de post voor het leveren van 
stalen damplanken. Het inbrengen van de aansluitingsplank wordt verrekend onder de post voor het 
inbrengen van stalen damplanken. De eventuele corrosiebeschermingswerken voor de stalen 
planken wordt verrekend onder de daartoe voorziene afzonderlijke post(en).  
Alle overige bijhorende prestaties voor het maken van de aansluiting zijn een last van de aanneming. 
Voor deze werken wordt dus geen afzonderlijke post voorzien. 

2.4.2.2 Aansluiting d.m.v. een onder hoge druk geïnjecteerde groutprop 
Het uitvoeren van de aansluitingen d.m.v. een onder hoge druk geïnjecteerde groutprop met 
inbegrip van alle bijhorende prestaties wordt verrekend per stuk: elke aansluiting wordt in haar 
geheel aangerekend als één stuk. 

2.4.2.3 Aansluiting d.m.v. een betonstop 
Het leveren van de nodige stalen damplankelementen wordt verrekend onder de post voor het 
leveren van stalen damplanken. Het inbrengen van de stalen damplankelementen wordt verrekend 
onder de post voor het inbrengen van stalen damplanken. De eventuele 
corrosiebeschermingswerken voor de stalen planken wordt verrekend onder de daartoe voorziene 
afzonderlijke post(en). 
Alle overige werken voor het realiseren van een aansluiting d.m.v. een betonstop worden onder één 
en dezelfde post verrekend per stuk: elke aansluiting wordt in haar geheel aangerekend als één stuk. 
Indien de afmetingen en/of omstandigheden voor het uitvoeren van verschillende betonstoppen 
wezenlijk van elkaar verschillen kan een onderscheid gemaakt worden tussen verschillende types 
betonstoppen, waarvoor per type een aparte post (te verrekenen per stuk) kan worden voorzien. 

2.4.3 Controles 
De volgende controles worden uitgevoerd: 
- voorafgaandelijke technische keuring van de damplanken; 
- controle, vóór de start der werken, van de door de opdrachtnemer te bezorgen 

uitvoeringsdocumenten ter voorbereiding van de werken; 
- stelselmatige controle, tijdens de uitvoering van de werken, teneinde na te gaan of deze verlopen 

conform de aanduidingen van de opdrachtdocumenten en de door de opdrachtnemer opgestelde 
uitvoeringsdocumenten. Deze controles omvatten in het bijzonder: 
- controle van de afwijkingen van de inplanting en maatvoering van de damwanden. Zodra er 

enigszins van voormelde voorwaarden afgeweken wordt, kan de aanbestedende overheid 
beslissen om, op last van de aanneming, de damplanken uit te trekken en het werk te 
herbeginnen; 

- controle van de toestand van de damplanken tijdens en na het inbrengen (o.m. ongeoorloofde 
schade, vervormingen aan de damplanken, ongeoorloofde schade aan de corrosiebescherming 
t.g.v. het inbrengen). Zodra de aanbestedende overheid dit nodig acht, worden de damplanken 
uitgetrokken en wordt het werk herbegonnen of neemt de opdrachtnemer op zijn kosten alle 
nodige herstelmaatregelen tot voldoening van de aanbestedende overheid; 
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- controle van de gronddichtheid van de geotextielkous. Deze controle omvat zowel de controle 
van de technische conformiteit van het geleverde geotextiel als de controle van de 
verbindingen voor het realiseren van de kous. Zodra er van deze voorwaarden afgeweken 
wordt, kan de aanbestedende overheid beslissen om, op last van de aanneming, de 
uitgevoerde werken te herstellen of zo nodig de uitgevoerde werken opnieuw te laten 
uitvoeren, dit tot voldoening van de aanbestedende overheid; 

- kwaliteitscontrole van het geleverde beton. 
Alle kosten die verband houden met het uitvoeren van controles en keuringen, zijn ten laste van de 
aanneming, tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten. 

2.4.3.1 Keuringen van de damplanken 
Voor wat betreft de keuring van de damplanken, wordt verwezen naar de desbetreffende bepalingen 
in SB 260-24-2.1.1.1.A. 

2.4.3.2 Inplanting en maatvoering  
Om de controle op de inplanting en de maatvoering tijdig te kunnen uitvoeren, wordt een 
opmetingscampagne tijdens de uitvoeringsfase uitgevoerd. 
De damwandelementen worden volgens de aanduidingen op de opdrachtdocumenten, aangevuld of 
gewijzigd door de goedgekeurde uitvoeringsdocumenten van de opdrachtnemer geplaatst. De in 
deze documenten opgegeven inplanting en peilen van boven- en onderkant van de damplanken 
dienen gerespecteerd te worden.  

2.4.3.3 Toestand van de damplanken 
De controle gebeurt tijdens het inbrengen van de damplanken. 

2.4.3.4 Dichtheid van de kous 
Hierbij wordt de uitvoering van de kous van geotextiel gecontroleerd: zowel de kwaliteit van het 
geotextiel op zich als de kwaliteit van de bevestigingsnaden (o.m. geen scheuren, gaten of losse 
naden,…). 
De controle op gronddichtheid gebeurt door middel van visuele controle tijdens en na de uitvoering 
van de werken. 

2.4.3.5 Betonkwaliteit 
De controle omvat de controle van de technische eigenschappen van het beton (sterkte, 
duurzaamheid).  
De controles gebeuren volgens de bepalingen van SB 260-25-7.3. 

2.4.4 Specifieke korting wegens minderwaarde 
De opdrachtnemer neemt steeds de nodige maatregelen om de vastgestelde afwijkingen te 
verhelpen, tot voldoening van de aanbestedende overheid. Er worden derhalve geen kortingen 
wegens minderwaarde aangerekend. 
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3 FUNDERINGSWANDEN 

3.1 Diepwanden 

3.1.1 Beschrijving 
Met diepwanden wordt hier bedoeld de met behulp van specifieke graafmachines, paneelsgewijs 
opgebouwde, continue wanden waarbij een steunvloeistof (meestal een bentonietsuspensie, 
eventueel met cement) de sleuf tijdens het graven stabiliseert.  
De diepwanden zijn conform NBN EN 1538:2010 “Execution of special geotechnical Works - 
Diaphragm walls” (12-2010) en het CUR-handboek 231 Handboek Diepwanden, Ontwerp en 
Uitvoering. 
Bij tegenstrijdigheden tussen voornoemde norm en de hiernavolgende tekst is onderhavige tekst van 
toepassing. 

3.1.1.1 Materialen 

3.1.1.1.A STEUNVLOEISTOF  
De eigenschappen van de steunvloeistof voldoen enerzijds aan de eisen gesteld door de door de 
opdrachtnemer voorgestelde uitvoeringstechniek en anderzijds aan de hierna vermelde 
kwaliteitseisen: 
- voor de viscositeit van de steunvloeistof: Marsh doorlooptijd tussen 37 s en 42 s voor een 

monster uit de sleuf; 
- voor het gehalte vrij water in de steunvloeistof: persfiltermethode geeft minder dan 20 cm³ water 

per liter steunvloeistof; 
- het zandgehalte (fractie groter dan 63 micron) van de steunvloeistof bedraagt maximaal 2 %; 
- de pH van de steunvloeistof ligt tussen 5 en 12; 
- de volumemassa van de steunvloeistof ligt tussen 1.020 en 1.035kg/m³ . 

3.1.1.1.B BETON 
Het beton voldoet aan de eisen van SB 260-25-4 en SB 260-25-6.1. Het betreft ter plaatse gestort 
gewapend beton met een minimale sterkteklasse C 25/30 en omgevingsklasse EE1. Het gebruik van 
LA-cement is verplicht. Bovendien voldoet het beton aan de eisen uit Bijlage D van NBN B 15-
001:2018. 
De opdrachtnemer dient minstens 10 werkdagen vóór het uitvoeren van de betonneringswerken de 
samenstelling van het beton ter goedkeuring voor te leggen. 

3.1.1.1.C WAPENINGSSTAAL 
Het wapeningsstaal voldoet aan de eisen van SB 260-25-5.1. Het wapeningsstaal wordt zoveel 
mogelijk onder de vorm van vooraf samengestelde (gelaste, gebonden,...) gehelen op de werf 
geleverd. Per paneel is min. één wapeningskooi voorzien. 
Een wapeningskooi kan evenwel uit verschillende delen bestaan, waarmee wordt bedoeld dat de 
wapeningskooi niet als geheel op de werf toekomt. Een wapeningskooi mag in delen op de werf 
geleverd worden, mits de aanbestedende overheid haar voorafgaandelijke toestemming gaf. 
De wapeningskooien zijn voorzien van de nodige manipulatie- en ophangbeugels. 
Aan de lange zijden van de wapeningskooien zijn afstandshouders aangebracht met een frequentie 
van 1 op 5 m². Die afstandshouders verzekeren de gevraagde betondekking en zorgen voor een 
goede centrering van de wapeningskooi in de sleuf. 
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In iedere wapeningskooi wordt de nodige vrije ruimte voorzien voor de stortkoker ten behoeve van 
het betonneren. 

3.1.1.1.D VOEGEN 
Een dichtingsvoeg bestaat uit één of twee dichtingsprofielen, bij een enkele dichting is de minimale 
lengte van het voegprofiel 30cm (dus minimum 15cm verankerd in ieder paneel), bij een dubbele 
dichting is de minimale lengte van het voegprofiel 20cm (dus minimum 10cm verankerd in ieder 
paneel). 
De dichtingsprofielen voldoen aan: 
- materiaal: soepel PVC; 
- hardheid Shore A: 60 – 70 eenheden; 
- breukrek bij 25 °C: minstens 280 %; 
- temperatuurbestendigheid: - 30 °C tot + 50 °C. 

3.1.1.2 Kenmerken van de uitvoering 

3.1.1.2.A ALGEMEEN 
Indien de opdrachtnemer de diepwand niet zelf uitvoert, deelt hij voor de aanvang van de werken de 
naam van de onderaannemer mee, alsook zijn adres en referenties. 
Het uitvoeringssysteem voor de in de grond gevormde diepwand wordt voorgesteld door de 
opdrachtnemer. Een gedetailleerde uitvoeringsprocedure zal worden bezorgd aan de aanbestedende 
overheid. 
Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen is de maximale scheurwijdte en 
waterdichtheidsklasse zoals bepaald in SB 260-21-6.6.1 (7.3.1) van toepassing. 
Volgende uitvoeringseisen moeten onder meer worden gevolgd:  
- opdat een uniforme maaiveldhoogte verkregen wordt, zal voor de start van de graafwerken het 

maaiveld ter plaatse van de diepwand worden geëffend; 
- de panelen worden uitgegraven met een hydraulische grijper, minstens uitgerust met 

geleidestang en draai-inrichting; 
- bij het graven van een sleuf worden geleidebalken toegepast. Bij het bepalen van de ligging van 

de bovenkant van de geleidebalken wordt rekening gehouden met de geohydrologische 
omstandigheden. De geleidebalken na afloop van de werkzaamheden verwijderen; 

- de sleuf wordt tijdens het graven steeds zoveel mogelijk tot de bovenkant van de geleidebalken 
gevuld gehouden met steunvloeistof; 

- de wand wordt zodanig aangebracht dat overal de in de opdrachtdocumenten voorgeschreven 
wanddikte is gewaarborgd; 

- de temperatuur van het te verwerken beton mag niet lager zijn dan 5 °C; 
- bij vorst worden passende maatregelen genomen ter voorkoming van schade aan de wand; 
- in warme, droge perioden wordt de sleuf na het aanbrengen van het beton afgedekt met een 

vochtdicht materiaal.  

3.1.1.2.B STABILITEITSSTUDIE  
De maximale lengte van de sleuf met nog vloeibare steunvloeistof moet worden nagegaan, rekening 
houdend met de grondkarakteristieken en de voorgestelde uitvoeringstechniek en materialen. De 
stabiliteit van de sleuf moet in alle fasen van het aanbrengen van de wand gewaarborgd zijn en het 
optreden van schade aan de omgeving moet uitgesloten worden.  
Nazicht van de stabiliteit van de sleuf zal gebeuren volgens geëigende methodes zoals beschreven in 
normen (o.a. DIN 4126). 
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Wanneer de sleufstabiliteit een beperkte grondwatertafelverlaging vereist in de sleuf, dan mag deze 
grondwatertafelverlaging niet leiden tot schade aan de omliggende gebouwen.  

3.1.1.2.C UITVOERINGSPROCEDURE EN KWALITEITSCONTROLE  
De opdrachtnemer zal ten laatste twee weken voor de aanvang van de werkzaamheden ten behoeve 
van de diepwand volgende documenten ter beschikking stellen van de aanbestedende overheid:  
- voldoende gedetailleerde uitvoeringsprocedure die o.m. volgende elementen bevat:  

- planning van de uitvoering van het waterremmend scherm;  
- datum, tijd van aanvang en vermoedelijke duur van de werkzaamheden met inbegrip van 

rusttijden;  
- indeling van het werkterrein;  
- in te zetten materieel (zowel voor het uitgraven van de grond als voor het uitgraven en 

bewerkstelligen van de steunvloeistof);  
- manier van sleuven graven;  
- een beschrijving van de voegen tussen de panelen; 
- bewijs van oorsprong van de hulpstoffen; 
- wijze van aanmaken, opslaan en transporteren op het werk van de steunvloeistof; 
- hoeveelheid in reserve te houden steunvloeistof;  
- hoe te handelen bij ernstige storingen tijdens de uitvoering;  
- wijze van afwerken van de bovenzijde van de wand;  
- hoe perioden van langdurige stilstand (bv. door een weekeinde, verlof of defect) worden 

overbrugd, in het bijzonder in relatie tot het verwezenlijken van een goed contact tussen reeds 
uitgeharde beton en vers beton. Dit met het oog op het verkrijgen van een optimale kwaliteit 
van de wand. Deze bijzondere uitvoering dient bevat te zijn in de eenheidsprijzen; 

- aard en wijze van verlichting, indien de werkzaamheden plaatsvinden voor zonsopgang of na 
zonsondergang;  

- aantal werknemers en werkverdeling; 
- rekennota betreffende de stabiliteit van de sleuven; 
- procedurebeschrijving voor monsterneming en kwaliteitscontrole. 
Van alle op de werf geleverde materialen met betrekking tot de diepwand zal een bewijs van 
oorsprong worden afgeleverd. Dit bewijs van oorsprong omvat volgende gegevens:  
- een bewijs van oorsprong van het cement, afgegeven door de producent ervan. Op het bewijs van 

oorsprong dient vermeld te zijn:  
- de naam van de producent;  
- de aanduiding van de soort, de sterkteklasse en de herkomst van het cement;  

- een bewijs van oorsprong van het bentoniet, afgegeven door de producent ervan. Op het bewijs 
van oorsprong dient vermeld te zijn:  
- de handelsnaam;  
- de naam van de producent;  
- de aard en de herkomst van de bentoniet;  
- de chemische en mineralogische samenstelling;  
- een verklaring dat het geleverde voldoet aan de gestelde eisen; 

- een bewijs van oorsprong van de vulstoffen, afgegeven door de producent ervan. Op het bewijs 
van oorsprong dient vermeld te zijn:  
- de naam van de producent;  
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- de aard en de herkomst van de vulstof;  
- de datum van productie. 

3.1.1.2.D UITVOERING  

 Geleidingssleuf 
Alvorens de eigenlijke sleuf uit te graven, moet een zogenaamde geleidingssleuf uitgevoerd worden 
waarvan de wanden beschoeid worden door betonnen leidmuurtjes. Deze leidmuurtjes moeten 
zorgen voor een nauwkeurige geleiding van de grijper tijdens het uitgraven en voor een bescherming 
van de bovenranden van de toekomstige sleuf.  
In gevallen met een aanzienlijk hoogteverschil (ter plaatse van grachten, putten ten gevolge van 
opruimingswerken, e.d.) wordt vooraf aangevuld met gestabiliseerd zand à rato van 50 kg cement 
per m³ mengsel. 
De leidmuurtjes hebben volgende eigenschappen: 
- hoogte van minstens 0,80 m; ze moeten om de 2 tot 3 m zowel aan de kop als aan de voet op 

elkaar afgestempeld worden; 
- de stempels worden verwijderd naarmate de uitvoering van de panelen vordert; 
- de muurtjes zijn continu gewapend; 
- de dekking van de wapening is > 3 cm; 
- de binnenzijde van de leidmuurtjes is verticaal; 
- de toelaatbare tolerantie op de afstand tussen de verticale binnenvlakken is ± 0,5 cm; 
- de dikte van de leidmuurtjes bedraagt minimaal 15 cm aan de voet en minimaal 35 cm bovenaan. 

 Opruimings- en dichtingswerken 
De bekende, bestaande rioleringen zijn aangeduid op de plannen. Die rioleringen moeten worden 
gedicht op kosten van de opdrachtnemer. De aandacht van de inschrijver wordt er op gevestigd dat 
eventuele hindernissen kleiner dan 0,5 m³ door de opdrachtnemer op eigen kosten dienen te worden 
verwijderd. Eventuele kanalen die verlies van steunvloeistof veroorzaken, worden door de 
opdrachtnemer opgespoord en op eigen kosten dichtgemaakt. 
Voor het verwijderen van hindernissen groter dan 0,5 m³ wordt een aparte post voorzien. In het 
tracé van de diepwand komen mogelijks hindernissen voor, groter dan 0,5 m³, die niet op voorhand 
gekend waren en niet op de plannen getekend zijn. Dat kan betekenen dat er grote verschillen 
kunnen optreden tussen de vermoedelijke hoeveelheden en de werkelijke hoeveelheden. Steeds 
wordt de eenheidsprijs die de inschrijver bij de vermoedelijke hoeveelheden opgaf bij de verrekening 
van de werkelijke hoeveelheden gehanteerd. 

 Uitgraving 
De uitgraving gebeurt paneelgewijs. De uitvoeringsvolgorde is met primaire en secundaire panelen. 
De steunvloeistof stabiliseert de uitgraving. De panelen moeten uitgevoerd worden in de volgorde 
zoals op het panelenplan, opgemaakt door de opdrachtnemer en goedgekeurd door de 
aanbestedende overheid aangegeven. 
De uitgraving van de sleuf dient zo te worden uitgevoerd dat de verticaliteit van de diepwand 
verzekerd wordt. Maximale toegelaten afwijking: 10 mm per meter hoogte van de wand. 
De hoeken die in planzicht voorkomen, moeten uit één stuk worden uitgegraven en gebetonneerd, 
zonder voeg tussenin, en waarbij langs elke kant van de hoek een lengte van ten minste 1,50 m 
genomen wordt. 
Met de uitgraving per paneel mag ten vroegste begonnen worden 12 uur na het beëindigen van het 
betonstorten van het aangrenzende paneel. 
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 Voegen 
De voeg tussen opeenvolgende panelen mag niet vlak zijn. Elk paneel moet een volmaakte 
aansluiting met het volgende paneel verzekeren zodat de continuïteit gewaarborgd wordt en alle 
doorsijpeling van water en fijne gronddeeltjes vermeden wordt. 
Deze dichtingsvoeg(en) worden in iedere voeg voorzien over de volledige lengte van de voeg en zijn 
steeds voldoende verankerd in de naastgelegen panelen. De opdrachtnemer stelt de te gebruiken 
dichtingsvoegen ter goedkeuring voor aan de leidend ambtenaar, maar blijft evenwel volledig 
verantwoordelijk voor de correcte waterdichtheid van de diepwanden. 
De uitvoering van de dichtingsvoeg gebeurt met een stalen bekistingselement van een speciale vorm 
dat na het uitgraven van een primair paneel geplaatst wordt aan beide uiteinden van het paneel. In 
dat bekistingselement zijn een of twee dichtingsprofielen opgenomen, die over de halve breedte vrij 
uitsteken binnen het primaire paneel, zodat het ingebetonneerd wordt tijdens het betonneren van 
dat paneel. Bij het uitgraven van de secundaire panelen dient het bekistingspaneel als geleiding voor 
de grijper van het graafwerktuig en als bescherming van het dichtingsprofiel. Vóór het betonneren 
van het secundaire paneel wordt het bekistingselement uitgetrokken, waardoor het dichtingsprofiel 
vrijkomt. Het verwijderen van het speciale bekistingselement gebeurt ten vroegste 48 uur na het 
betonneren van het primaire paneel. Het vrijgekomen gedeelte wordt dan in het secundaire paneel 
ingebetonneerd, waardoor de voeg tussen de naburige panelen afgedicht wordt.  
De injecties nodig tussen panelen (o.a. ten gevolge van lekkende voegen) zijn een last van de 
aanneming. 

 Wapeningen  
Het samenstellen van de delen van de wapeningskooi: 
- de delen van een wapeningskooi worden vanuit een horizontale ligging naar een verticale positie 

gebracht door middel van hefbalken en nadien aan elkaar verbonden met kabelklemmen, om de 
wapeningskooien in de sleuf te kunnen neerlaten. De voorziene overlappingslengte wordt 
gerespecteerd en minstens op elke hoek én in het midden van de wapeningskooi worden 
kabelklemmen aangebracht die zowel machinaal als manueel (ter controle) aangespannen 
worden. De beugels in de overlappingszone worden aan de verticale staven vastgebonden; 

- de overlappingen tussen de delen kunnen, mits de aanbestedende overheid vooraf akkoord gaat, 
door lassen verwezenlijkt worden. De opdrachtnemer moet vooraf een berekeningsnota van de 
lassen en een plan van de verdeling van die lassen ter goedkeuring aan de aanbestedende 
overheid voorleggen. 

Inbrengen van de wapening in de sleuf: 
- als bij de uitgraving het aanzetpeil van de diepwand is bereikt, wordt de wapening van het paneel 

in de sleuf gebracht; 
- de wapeningskooi dient volmaakt centrisch in de sleuf te worden geplaatst; 
- bij het begin van het betonneren dient de wapeningskooi 50 tot 100 mm vrij van de bodem te zijn 

opgelicht, waardoor ook aan de onderkant de wapeningen met beton bedekt worden. 

 Betonneren 
- Tegelijkertijd wordt beton gestort onderaan de sleuf en wordt steunvloeistof bovenaan uit de 

sleuf verwijderd. 
- Als het betonneren niet onmiddellijk volgt op het uitgraven van de sleuf, dient alvorens te 

betonneren, de steunvloeistof onderaan in de sleuf in beweging te worden gebracht, zodat de 
bodem van de sleuf gereinigd is van bezinksel dat uit decantatie van de steunvloeistof voortkomt. 

- Bij de start van het betonneren, moeten voorzorgen tegen ontmenging van het beton genomen 
worden. 
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- Als het om grote panelen gaat, moeten er meerdere stortbuizen tegelijk in de sleuf gelaten 
worden om een goede verdeling van het beton te verkrijgen. 

- Het storten begint op 10 cm van de bodem van de uitgraving. Naarmate het betonneren vordert, 
zal de stortbuis geleidelijk opgetrokken worden, waarbij de onderkant echter steeds genoeg in 
het al gestorte beton, ten minste 1 m, moet blijven om elke onderbreking in de continue 
betonstroom te voorkomen. 

- De inwendige druk van het beton onderaan de stortbuis moet steeds groter blijven dan de 
hydrostatische druk van het al gestorte beton en de steunvloeistof die zich in de sleuf bevindt. 

- Uiteraard moet de stabiliteit van de sleuf bewaard blijven. Daarvoor moet de steunvloeistof op 
constant niveau gehouden worden door systematisch afpompen naarmate het beton gestort 
wordt. 

- Het betonneren van een paneel moet zo snel mogelijk en zonder onderbreking verlopen. Alle 
voorzorgen dienen genomen te worden, opdat het aanvoerritme van beton niet onderbroken 
wordt, desnoods moet een beroep gedaan worden op buiten de bouwplaats gelegen 
betoncentrales. 

- De betonwand moet worden uitgevoerd tot op een hoogte die ten minste 0,50 m boven het 
afkappingspeil reikt. Dat niet geschikte beton dient door de opdrachtnemer op zijn kosten 
afgekapt te worden.  

 Afwerking 
De diepwand moet worden afgewerkt, er moet worden gecontroleerd of de diepwand goed 
ingeplant is en zijn grondkerende functie naar behoren vervult. De diepwand moet worden hersteld 
waar nodig (dichten van insijpelingsopeningen + eventueel bijkomende herstellingen). De 
opdrachtnemer legt in dat geval een herstelmethode met de producten die gebruikt moeten worden 
ter goedkeuring aan de aanbestedende overheid voor. 

3.1.1.2.E BIJZONDERE VOORSCHRIFTEN: SCHIKKING VAN DE GEWONE WAPENINGEN 
NBN EN 1992-1-1:2005 (+AC:2010) + NBN EN 1992-1-1 ANB:2010 “Eurocode 2: Ontwerp en 
berekening van betonconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen” is van 
toepassing. 
Tabel 4.4N-ANB wordt vervangen door de onderstaande tabel 24-3-1 
In deze tabel wordt de minimumbetondekking cmin op wapeningsstaal bepaald in functie van de 
omgevingsklassen (zie tabel 1-ANB van NBN B 15-001:2018 “Nationale aanvulling bij NBN EN 
206:2013+A1:2016 - Beton - Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit”). 

 Omgevingsklassen 
EE1, EE2 ES1 

Minimumbetondekking cmin (mm) Wapeningsstaal 35 50 
Tabel 24-3-1 

Bemerking: 
Een vermindering van 5 mm is toegestaan in de omgevingsklasse EE1 en EE2 wanneer beton van 
sterkteklasse C 35/45 of hoger wordt toegepast, en in de omgevingsklasse ES1 wanneer beton van 
sterkteklasse C 40/50 of hoger wordt toegepast. 
De nominale betondekking is niet kleiner dan 75 mm. 
De diepwandpanelen moeten een minimumlangswapening bevatten die voldoet aan de 
voorschriften van § 9.3.1.1 van NBN EN 1992-1-1:2005 (+AC:2010) + NBN EN 1992-1-1 ANB:2010. 
De dwarswapeningen, bestaande uit staven van minstens 10 mm diameter, worden stevig op de 
langsstaven bevestigd. Over minstens 1 m aan beide uiteinden van een korf en aan de overlappingen 
worden de beugels in alle kruispunten aan de langsstaven met puntlassen verbonden en verder één 
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beugel om de meter. De andere beugels worden om de twee kruisingen door binddraad of door 
puntlassen verbonden. 
Om een stijve wapeningskooi te verkrijgen worden desnoods de nodige diagonale staven in het vlak 
en in de ruimte door de opdrachtnemer opgelast. 

3.1.2 Meetmethode voor hoeveelheden 

3.1.2.1 Algemeen 
Zijn in de post van de diepwand begrepen: 
- de voorbereidende werken, het effenen van het terrein ter plaatse van de wand, het opruimen 

van eventuele kleine hindernissen en het dichten van de gekende rioleringen; 
- de aanleg en onderhoudskosten van het werkplatform; 
- de uitgravingen en afvoer buiten het domein van het Vlaams Gewest van de grond uit de sleuf;  
- het aanbrengen, opstellen en onderhouden van het materieel benodigd voor het uitvoeren van de 

in de grond gevormde diepwand, waarin is inbegrepen alle installaties voor het aanmaken, 
zuiveren, aan- en afvoeren van de steunvloeistof; 

- het uitvoeren en later afbreken van de geleidingmuurtjes; 
- het leveren en aanbrengen van de voegen tussen de verschillende diepwandpanelen; 
- het beton en het betonneren; 
- het verwezenlijken van uitsparingen in de wanden onafhankelijk van het feit of zij verwezenlijkt 

worden bij het betonneren of na het verharden van het beton; 
- het afkappen van de betonwand en het vervoer van de afbraakproducten buiten het 

gewestdomein; 
- het uitvoeren van alle proeven en metingen zoals hierna beschreven. Het tijdens de uitvoering 

voorzien van de overhoogte aan bentoniet, inclusief alle benodigde werken (bv. bemaling,…); 
- al het studiewerk zoals in dit hoofdstuk beschreven wordt; 
- alle gebruikte toestellen, namelijk de kranen (inclusief toebehoren), lastmasten, takels, kabels, 

enz. zullen worden gekeurd door een erkende controleorganisatie voor zij gebruikt worden. De 
kosten hiervan zijn ten laste van de opdrachtnemer. 

3.1.2.2 Hoeveelheden in rekening te brengen 
Per dag productie van een graafmachine zal de effectieve diepte van de diepwand worden 
opgemeten op verschillend plaatsen in de sleuf. De kleinste meting (ondiepste) per pas zal de 
effectieve diepte van de sleuf bepalen. Dit gegeven zal gebruikt worden voor het bepalen van de 
hoeveelheid.  
De hoogte van de wand is dus gelijk aan het hoogteverschil tussen het opgemeten aanzetpeil en het 
afkappingspeil. In het geval van het aanleggen van een grondwal zal nog steeds het afkappingspeil 
gehanteerd worden als bovenkant van de diepwand.  
Deze post wordt uitgedrukt in m² diepwand. De lengte van de wand is gelijk aan de lengte gemeten 
volgens de as van de diepwand in grondplan.  
Wapening: deze post wordt uitgedrukt in kg.  

3.1.3 Controles 

3.1.3.1 Controle van de waterdichtheid na de uitvoering 
Aan de buitenkant van de wand zullen peilbuizen worden geplaatst welke benut zullen worden om 
eventuele onregelmatigheden, “vensters”, openingen, enz. in de wand op te sporen.  
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Indien uit de grondwaterpeilmetingen blijkt dat tijdens de bemaling in de bouwput een 
grondwaterpeilverlaging optreedt buiten lijn van nulinvloed, treft de opdrachtnemer alle 
noodzakelijke herstelmaatregelen om de grondwaterpeilverlaging buiten lijn van nulinvloed 
ongedaan te maken. De herstelmaatregelen worden voorafgaand aan de uitvoering ter goedkeuring 
voorgelegd aan de leidend ambtenaar. Deze maatregelen vormen een last van de aanneming. 

3.1.3.2 Kwaliteitseisen - Controles  

3.1.3.2.A GESCHIKTHEIDSONDERZOEK  
De opdrachtnemer zal minimaal twee weken voor de aanvang van de werken de aanbestedende 
overheid een rapport overmaken met de resultaten van een ‘geschiktheidsonderzoek’ van de 
grondstoffen en de steunvloeistof die hij zal gebruiken. Dit geschiktheidsonderzoek omvat o.m. 
volgende elementen:  
- de opdrachtnemer bepaalt de samenstelling van de steunvloeistof voor de aanvang van de 

productie. Hij doet dit door middel van het geschiktheidsonderzoek met de te gebruiken 
bouwstoffen. De steunvloeistof dient zo gekozen te worden dat, rekening houdend met het te 
gebruiken materieel, voldaan wordt aan de eisen die aan de wand gesteld worden;  

- een onderzoek naar de verwerkbaarheid van de steunvloeistof;  
- ten behoeve van de kwaliteitscontrole tijdens de uitvoering dienen voor de hierna vermelde 

eigenschappen van de steunvloeistof minimale controle-eisen te worden vastgelegd aan de hand 
van het geschiktheidsonderzoek voor: volumemassa, pH, Marsh-viscositeit, filterverlies, filtercake, 
waterafscheiding;  

- als het aandeel van één van de componenten in de samenstelling van de steunvloeistof, met 
uitzondering van de hulpstoffen, tijdens de uitvoering met meer dan 10 % moet worden 
aangepast, dient het geschiktheidsonderzoek herhaald te worden;  

- de invloed van ter plaatse verkregen grond op de reologische eigenschappen van de 
steunvloeistof dient onderzocht te worden. Bij de vervaardiging van de monsters dienen zoveel 
mogelijk de werkomstandigheden, zoals mengmethode en aan te houden rijpingstijden, benaderd 
te worden.  

3.1.3.2.B KWALITEITSCONTROLE  
Een procedure voor kwaliteitscontrole zal worden voorgesteld door de opdrachtnemer. De voor de 
verschillende eigenschappen te behalen grootheden moeten in overeenstemming zijn met de 
resultaten behaald in het geschiktheidsonderzoek.  

3.1.3.2.C MONSTERNEMING: FREQUENTIE EN PROEVEN  
Monsterneming van de steunvloeistof:  
- de steunvloeistof wordt tweemaal daags bemonsterd aan de centrale. Van ieder monster worden 

de volgende eigenschappen bepaald: volumemassa, pH, Marsh-viscositeit, filterverlies, filtercake, 
waterafscheiding; 

- de steunvloeistof moet tweemaal daags gecontroleerd worden zodat, ook na recyclage ervan, de 
opgegeven eigenschappen bewaard blijven. Bij twijfel kan de aanbestedende overheid op elk 
ogenblik bijkomende metingen van de opgegeven eigenschappen eisen. 

Controle van het beton:  
- per 20 m diepwandlengte moeten, na het afkappen vanaf het afkappingspeil, verticaal in de wand 

drie kernen (ø 113 mm, hoogte 100 mm) geboord worden; 
- de betonsterkte van elk van de proefstukken moet minstens 30 N/mm² bedragen; 
- als die proeven geen voldoening geven, dient de wand nog 0,5 m dieper afgekapt te worden en 

dienen er drie nieuwe kernen te worden geboord, plus drie bijkomende horizontale kernen 
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verdeeld over de oppervlakte van de wand volgens de aanduidingen van de aanbestedende 
overheid en beproefd in een erkend laboratorium; 

- de betonsterkte van elke van die zes kernen moet minstens 30 N/mm² bedragen. Als dat niet het 
geval is, wordt dit gedeelte van de wand geweigerd en moet de opdrachtnemer een voorstel doen 
voor de versterking ervan. De versterking die door de opdrachtnemer voorgesteld wordt en door 
de aanbestedende overheid aanvaard werd, kan noch een termijnverlenging noch verrekeningen 
tot gevolg hebben; 

- alle kosten die aan de controle van het beton verbonden zijn (afkappen, bijbetonneren, boren van 
kernen, proeven) zijn ten laste van de opdrachtnemer. 

3.1.3.2.D STEEKKAART  
Per dagproductie en per graafmachine zal een steekkaart worden opgemaakt waarop volgende 
gegevens worden vermeld:  
- plaatsgegevens en lengte van de dagproductie;  
- datum en tijdstip van aanvang en einde van het graven en het aanbrengen van de steunvloeistof;  
- bovenkant van de geleidebalken ten opzichte van TAW;  
- onderkant diepwanden ten opzichte van TAW;  
- verwerkte hoeveelheid steunvloeistof in de sleuf;  
- samenstelling van de steunvloeistof;  
- eventuele bemonstering, inclusief nummering en plaats waar de monsters werden genomen;  
- ingezette materieel;  
- weersgesteldheid;  
- naam van de sleufmeester;  
- bijzonderheden zoals obstakels, insluitingen, gebruik van beitel, werkonderbrekingen, afwijkingen 

van het vereiste vloeistofniveau en alle mogelijke opmerkingen die van belang kunnen zijn m.b.t. 
het waterremmend scherm.  

3.1.3.3 Controle geometrie 

3.1.3.3.A VERTICALITEIT VAN DE WAND  
Tijdens het graafproces zal erover gewaakt worden dat de verticaliteit van de uitgraving behouden 
blijft. De afwijking van de verticale mag nooit groter worden dan 0,5 °. Dit dient door de 
opdrachtnemer aangetoond te worden volgens een door de aanbestedende overheid goed te keuren 
meetsysteem.  

3.1.3.3.B CONTROLE VAN DE GEOMETRIE 
In het verticaal vlak mag voor ieder punt het "buiten lood zijn" van elk van de twee kanten van de 
diepwand de waarde van 1/100 van de lengte niet overtreffen. Het “buiten lood zijn” wordt gemeten 
vanaf het theoretisch verticaal vlak. De lengte wordt gemeten tussen het bovenste niveau van de 
diepwand en het beschouwde niveau. 
In het horizontaal vlak is aan de top van de diepwand een maximale afwijking van 25 mm t.o.v. de 
theoretische inplantingslijn toegelaten. 
Alle "buiten lood zijn" die hoger zijn dan de toegelaten afwijkingen moeten door de opdrachtnemer 
op zijn kosten hersteld worden. 

3.1.3.3.C DICHTEN VAN INSIJPELINGSOPENINGEN 
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De plaatsen waar zich grondinsijpelingen voordoen, worden gedicht door middel van injecties met 
aangepaste producten, die na verharding voldoende elastisch blijven om scheuren te overbruggen en 
de gronddichtheid te waarborgen. 
De plaatsen waar zich waterinsijpelingen voordoen, worden gedicht door middel van injecties met 
aangepaste producten, die na verharding voldoende elastisch blijven om scheuren te overbruggen 
tot de waterdichtheidsklasse gedefinieerd in SB 260-24-3.1.1.2.A bereikt is. 
De injectie dient te gebeuren over een voldoende diepte in de scheur. Eventueel wordt er overgaan 
tot het boren van kernen ter plaatse van de scheur om de injectiediepte te bepalen. Alle 
gronddoorsijpelingen met een waarneembaar debiet dienen te worden gedicht. 
Deze herstellingen zijn ten laste van de opdrachtnemer.  

3.1.3.3.D AFWERKING 
De overdiktes die meer dan 100 mm op de betonwand uitspringen, moeten afgekapt worden. 
Eventuele grindnesten en holten in de betonwand die zichtbaar worden bij het uitgraven, dienen 
uitgekapt te worden tot op het goede beton en vervolgens opnieuw gebetonneerd. 
Bij wapeningen met een te geringe betonbedekking moet het beton op dezelfde manier hersteld 
worden tot de wapening voldoende omhuld is. 
Deze werkzaamheden zijn ten laste van de opdrachtnemer. 

3.1.4 Akoestische metingen ter controle van de voegen 

3.1.4.1 Beschrijving 
Akoestische metingen zijn ontwikkeld om de homogeniteit en integriteit van het beton in 
funderingselementen op grote diepte te kunnen controleren. Deze metingen worden uitgevoerd 
conform NF-P 94.160-1:2000.  
Middels de meetmethode CSL (Crosshole Sonic Logging) kunnen afwijkingen geregistreerd worden 
die bij andere meetmethoden onopgemerkt blijven. De ultrasone geluidssignalen van de CSL 
methode dringen door het betonelement en kunnen een volledig beeld van het beton generen 
waarbij een zeer nauwkeurige beoordeling van de integriteit mogelijk is. Om deze meting te kunnen 
uitvoeren worden PVC-buizen mee ingestort. 
Het plaatsen van PVC buizen omvat: 
- het leveren van de PVC-buizen; 
- het bevestigen van de PVC-buizen aan de wapeningskorf; 
- het vullen van de buis met water. 
De akoestische metingen omvatten: 
- de nodige materialen om de meting uit te voeren; 
- het bevestigen van deze materialen aan de wapeningskorf; 
- het uitvoeren van de meting en het interpreteren van de resultaten door een gespecialiseerd 

laboratorium; 
- het vullen van de buizen met cementspecie na de meting. 

3.1.4.1.A MATERIALEN 
De CSL methode maakt gebruik van: 
- ultrasone zender/ontvanger combinatie die vanuit de zender een ultrasoon geluidssignaal 

uitzendt op een frequentie van 50kHz en waarbij de ontvanger de ontvangsttijd evenals de 
energie-inhoud van het signaal registreert; 

- per diepwandvoeg : 4 PVC-buizen met een diameter van 5 cm; 
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- bevestigingsmiddelen om de PVC-buizen aan de diepwand te bevestigen. 

3.1.4.1.B KENMERKEN VAN DE UITVOERING 

 Buizen 
De 4 PVC-buizen worden aan de wapening van de diepwand bevestigd. Het bovenste uiteinde steekt 
over voldoende lengte (min. 0,50 m) uit en is afgesloten om te vermijden dat puin of beton de buizen 
in de buizen zou vallen. Zand of een andere verontreiniging in de PVC buis is niet toegelaten. Aan de 
onderzijde is de buis hermetisch afgesloten en waterdicht. 
De buizen worden geplaatst op de locatie zoals weergeven in figuur 24-3-1. 
De bevestigingsmiddelen van deze buizen aan de wapeningskooi zijn voldoende stevig om tijdens het 
betonneren aan de druk te kunnen weerstaan. Daarenboven staan de bevestigingen dicht genoeg bij 
elkaar om tijdens het plaatsen van de wapeningskooi en tijdens het betonneren de vervorming van 
de buizen tot een minimum te herleiden.  
De buizen worden voorafgaand aan het betonneren van de diepwand gevuld met water. 

 Meting 
De meting wordt pas uitgevoerd zodra het beton rond de buizen een hardingstijd van minimaal 5 
dagen heeft ondergaan. Vooraleer de meting uit te voeren, worden de meetbuizen met zuiver water 
gevuld voor een goede geleiding van de geluidsgolf. De zender en de ontvanger worden beide (in een 
afzonderlijke buis) op de bodem gehangen, op gelijke hoogte, om deze daarna met een onderling 
gelijke snelheid naar boven te trekken. Bij het naar boven trekken van de sensoren wordt er om de 2 
cm een meting gemaakt welke automatisch door de CSL-software met elkaar worden samengevoegd 
tot een totaalbeeld van de “geluidsgeleiding” over de volledige lengte van het gemeten element.  
De 4 buizen worden onderling in verschillende combinaties gemeten om een zo nauwkeurig mogelijk 
beeld te krijgen van de voeg. Dit wil zeggen, 6 metingen per voeg, zoals weergegeven in 
figuur 24-3-1. 
Deze controles worden door een gespecialiseerd en door de leidende ambtenaar aanvaard 
laboratorium uitgevoerd. 

 
Figuur 24-3-1: Metingen per diepwandvoeg 

Na het uitvoeren van de controles en mits akkoord van de leidend ambtenaar, zullen de wachtbuizen 
met cementspecie gevuld worden (met een pomp) vanaf de bodem van de buizen. 
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3.1.4.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
Het plaatsen van PVC buizen wordt uitgedrukt per lopende meter PVC-buis. 
De akoestische meting worden per doorgemeten meter voeg verrekend. 

3.2 Cement-bentonietwanden 

3.2.1 Beschrijving 
Bij een cement-bentonietwand wordt een sleuf gegraven waarna deze gevuld wordt met een 
mengsel bestaande uit water, cement en bentoniet.  
De cement-bentonietwanden zijn conform NBN EN 1538:2010 “Execution of special geotechnical 
Works – Diaphragm walls” (12-2010). 
Bij tegenstrijdigheden tussen voornoemde norm en de hiernavolgende tekst is onderhavige tekst van 
toepassing. 

3.2.1.1 Materialen 
De cement-bentonietwand dient de functie te vervullen van waterremmend scherm. De 
eigenschappen van het cement-bentoniet voldoen enerzijds aan de eisen gesteld door de door de 
opdrachtnemer voorgestelde uitvoeringstechniek en anderzijds aan de hierna vermelde 
kwaliteitseisen.  

3.2.1.2 Kenmerken van de uitvoering 

3.2.1.2.A ALGEMEEN 
Indien de opdrachtnemer de cement-bentonietwand niet zelf uitvoert, deelt hij voor de aanvang van 
de werken de naam van de onderaannemer mee, alsook zijn adres en referenties. 
Het uitvoeringssysteem voor de in de grond gevormde cement-bentonietwand wordt voorgesteld 
door de opdrachtnemer. Een gedetailleerde uitvoeringsprocedure zal worden bezorgd aan de 
aanbestedende overheid.  
Volgende uitvoeringseisen moeten onder meer worden gevolgd:  
- opdat een uniforme maaiveldhoogte verkregen wordt zal voor de start van de graafwerken het 

maaiveld ter plaatse van de cement-bentonietwand worden geëffend; 
- de panelen worden uitgegraven met een hydraulische grijper, minstens uitgerust met 

geleidestang en draai-inrichting; 
- bij het graven van een sleuf worden geleidebalken toegepast. Bij het bepalen van de ligging van 

de bovenkant van de geleidebalken wordt rekening gehouden met de geohydrologische 
omstandigheden. De geleidebalken worden na afloop van de werkzaamheden verwijderd;  

- de sleuf wordt tijdens het graven steeds zoveel mogelijk tot de bovenkant van de geleidebalken 
gevuld gehouden met het cement-bentonietmengsel;  

- het waterremmend scherm wordt zodanig aangebracht dat overal de in de opdrachtdocumenten 
voorgeschreven wanddikte is gewaarborgd; 

- de temperatuur van het te verwerken cement-bentonietmengsel mag niet lager zijn dan 5 °C;  
- bij vorst worden passende maatregelen genomen ter voorkoming van schade aan de 

afdichtingswand;  
- in warme, droge perioden wordt de sleuf na het aanbrengen van het cement-bentonietmengsel 

afgedekt met een vochtdicht materiaal. 

3.2.1.2.B STABILITEITSSTUDIE  
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De maximale lengte van de sleuf met nog vloeibare cement-bentonietspecie moet worden nagegaan, 
rekening houdend met de grondkarakteristieken en de voorgestelde uitvoeringstechniek en 
materialen. De stabiliteit van de sleuf moet in alle fasen van het aanbrengen van het waterremmend 
scherm gewaarborgd zijn en het optreden van schade aan de omgeving moet uitgesloten worden.  
Nazicht van de stabiliteit van de sleuf zal gebeuren volgens geëigende methodes zoals beschreven in 
normen (o.a. DIN 4126) of in de desbetreffende literatuur (CUR 189).  
Wanneer de sleufstabiliteit een beperkte grondwatertafelverlaging vereist in de sleuf, dan mag deze 
grondwatertafelverlaging niet leiden tot schade aan de omliggende gebouwen.  
Uitgaande van de CUR-publicatie 189 worden volgende eisen gesteld aangaande optredende 
vervormingen en drukspanningen in de cement-bentonietwand: 
- om scheurvorming te vermijden, moeten de vervormingen van de wand beperkt blijven tot 10 % 

van de wanddikte;  
- de druksterkte in de wand mag niet worden overschreden. Bij het bepalen van de druksterkte op 

een zekere diepte mag op een bijdrage van de steunspanning gerekend worden.  
De opdrachtnemer toont aan dat de optredende vervormingen en drukspanningen in de wand 
beperkt blijven tot de toelaatbare, onder invloed van volgende belastingen: 
- eigengewicht van de wand; 
- verkeersbelastingen op en naast de wand; 
- de horizontale en verticale gronddrukken op de wand veroorzaakt door de uitgravingen en 

ophogingen op en naast de wand; 
- het waterdrukverschil aan weerszijden van de wand; 
- installaties en gebouwen op en naast de wand; 
- andere bepalende factoren o.a. stromingsdrukken. 

3.2.1.2.C UITVOERINGSPROCEDURE EN KWALITEITSCONTROLE  
De opdrachtnemer zal ten laatste twee weken voor de aanvang van de werkzaamheden ten behoeve 
van het waterremmend scherm volgende documenten ter beschikking stellen van de aanbestedende 
overheid:  
- voldoende gedetailleerde uitvoeringsprocedure die o.m. volgende elementen bevat:  

- planning van de uitvoering van het waterremmend scherm;  
- datum, tijd van aanvang en vermoedelijke duur van de werkzaamheden met inbegrip van 

rusttijden;  
- indeling van het werkterrein;  
- in te zetten materieel (zowel voor het uitgraven van de grond, het uitgraven en 

bewerkstelligen van de cement-bentonietspecie als voor het eventueel 
doorprikken/verwijderen van de cement-bentonietspecie);  

- manier van sleuven graven;  
- wijze van aanmaken, opslaan en transporteren op het werk van het cement-

bentonietmengsel; 
- hoeveelheid in reserve te houden cement-bentonietmengsel;  
- hoe te handelen bij ernstige storingen tijdens de uitvoering;  
- wijze van afwerken van de bovenzijde van de afdichtingswand;  
- hoe perioden van langdurige stilstand (bv. door een weekeinde, verlof of defect) worden 

overbrugd, in het bijzonder in relatie tot het verwezenlijken van een goed contact tussen reeds 
uitgeharde cement-bentoniet en vers cement-bentoniet. Dit met het oog op het verkrijgen van 
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een optimale waterdichtheid van de wand. Deze bijzondere uitvoering dient bevat te zijn in de 
eenheidsprijzen; 

- aard en wijze van verlichting, indien de werkzaamheden plaatsvinden voor zonsopgang of na 
zonsondergang;  

- aantal werknemers en werkverdeling; 
- rekennota betreffende de stabiliteit van de sleuven;  
- rekennota betreffende de optredende vervormingen en drukspanningen in de cement-

bentonietwand; 
- procedurebeschrijving voor monsterneming en kwaliteitscontrole. 
Van alle op de werf geleverde materialen met betrekking tot het waterremmend scherm zal een 
bewijs van oorsprong worden afgeleverd. Dit bewijs van oorsprong omvat volgende gegevens:  
- een bewijs van oorsprong van het cement, afgegeven door de producent ervan. Op het bewijs van 

oorsprong dient vermeld te zijn:  
- de naam van de producent;  
- de aanduiding van de soort, de sterkteklasse en de herkomst van het cement;  

- een bewijs van oorsprong van het bentoniet, afgegeven door de producent ervan. Op het bewijs 
van oorsprong dient vermeld te zijn:  
- de handelsnaam;  
- de naam van de producent;  
- de aard en de herkomst van de bentoniet;  
- de chemische en mineralogische samenstelling;  
- een verklaring dat het geleverde voldoet aan de gestelde eisen; 

- een bewijs van oorsprong van de vulstoffen, afgegeven door de producent ervan. Op het bewijs 
van oorsprong dient vermeld te zijn:  
- de naam van de producent;  
- de aard en de herkomst van de vulstof;  
- de datum van productie; 

- een bewijs van oorsprong van de hulpstoffen, afgegeven door de producent ervan. Op het bewijs 
van oorsprong dient vermeld te zijn:  
- de naam van de producent;  
- de aard en de herkomst van de hulpstof;  
- de datum van productie. 

3.2.1.2.D MODELLERING VAN HET WATERREMMEND SCHERM IN EEN 
GRONDWATERSTROMINGSMODEL  

Om rekening te houden met eventuele onvolkomenheden aan het waterremmend scherm zal in de 
berekeningen voor het grondwaterstromingsmodel voor het waterremmend scherm een 
doorlatendheid niet lager dan 1.10-8 m/s in rekening worden gebracht. 

3.2.2 Meetmethode voor hoeveelheden 

3.2.2.1 Algemeen 
Zijn in de post van de cement-bentonietwand begrepen: 
- de voorbereidende werken, het effenen van het terrein ter plaatse van de wand, het opruimen 

van eventuele kleine hindernissen en het dichten van de gekende rioleringen; 
- de aanleg en onderhoudskosten van het werkplatform; 
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- de uitgravingen en afvoer van de grond uit de sleuf; 
- het aanbrengen, opstellen en onderhouden van het materieel benodigd voor het uitvoeren van de 

in de grond gevormde cement-bentonietwand, waarin is inbegrepen alle installaties voor het 
aanmaken, zuiveren, aan- en afvoeren van de cement-bentonietspecie; 

- het uitvoeren en later afbreken van de geleidingmuurtjes; 
- het bereiden, leveren en plaatsen van het cement-bentonietmengsel, met inbegrip van het 

meerverbruik; 
- het uitvoeren van alle proeven en metingen zoals hierna beschreven; 
- het tijdens de uitvoering voorzien van de overhoogte aan bentoniet, inclusief alle benodigde 

werken (bv. bemaling,…); 
- de studie van de sleufstabiliteit; 
- de studie ‘vervormingen en drukspanningen’ in de wand; 
- alle gebruikte toestellen, namelijk de kranen (inclusief toebehoren), lastmasten, takels, kabels, 

enz. zullen worden gekeurd door een erkende controleorganisatie voor zij gebruikt worden. De 
kosten hiervan zijn ten laste van de opdrachtnemer. 

3.2.2.2 Hoeveelheden in rekening te brengen 
Per dag productie van een graafmachine zal de effectieve diepte van het waterremmend scherm 
worden opgemeten op verschillend plaatsen in de sleuf. De kleinste meting (ondiepste) per pas zal 
de effectieve diepte van de sleuf bepalen. Dit gegeven zal gebruikt worden voor het bepalen van de 
hoeveelheid.  
De hoogte van de wand is dus gelijk aan het hoogteverschil tussen het opgemeten aanzetpeil en het 
maaiveld. In het geval van het aanleggen van een grondwal zal het oorspronkelijke maaiveld in 
rekening gebracht worden.  
Deze post wordt uitgedrukt in m² cement-bentonietwand. 
De lengte van de wand is gelijk aan de lengte gemeten volgens de as van de cement-bentonietwand 
in grondplan.  
Voor het afvoeren van hindernissen zoals metselwerk van allerlei aard, ongewapend beton, 
gewapend beton en houtwerk,… wordt een afzonderlijke post voorzien. Hiervoor wordt verwezen 
naar  
SB 260-4-1.1. 

3.2.3 Controles 

3.2.3.1 Controle van de waterdichtheid na de uitvoering 
Aan de buitenkant van de wand zullen peilbuizen worden geplaatst welke benut zullen worden om 
eventuele onregelmatigheden, “vensters”, openingen, enz. in de wand op te sporen.  
Indien uit de grondwaterpeilmetingen blijkt dat tijdens de bemaling in de bouwput een 
grondwaterpeilverlaging optreedt buiten de lijn van nulinvloed, treft de opdrachtnemer alle 
noodzakelijke herstelmaatregelen om de grondwaterpeilverlaging buiten de lijn van nulinvloed 
ongedaan te maken. De herstelmaatregelen worden voorafgaand aan de uitvoering ter goedkeuring 
voorgelegd aan de leidend ambtenaar. Deze maatregelen vormen een last van de aanneming. 
Het plan waarop de lijn van nulinvloed is getekend dient gespecificeerd te worden in de 
opdrachtdocumenten. 

3.2.3.2 Kwaliteitseisen - Controles  

3.2.3.2.A BEPROEVINGSMETHODES  
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Voor de beschrijving van de beproevingsmethodes ter controle van de kwaliteitseisen wordt 
verwezen naar CUR-publicatie 189, cement-bentonietschermen, januari 1997, Stichting CUR, Gouda. 
De druksterkte van het verharde cement-bentonietmengsel zal worden bepaald volgens de 
vervormingsgestuurde éénassige drukproef volgens DIN 18136 “Baugrund-Untersuchungen und 
bodemproben. Bestimmung der einaxialen Druckfestigheit”. Eventuele andere beproevingsmethodes 
kunnen worden toegepast mits voorafgaande goedkeuring door de aanbestedende overheid.  

3.2.3.2.B EISEN GESTELD AAN DE VERHARDE CEMENT-BENTONIETSPECIE 
Na het afwerken van een paneel of dagproductie zal overeenkomstig de hierboven vermelde 
bepalingen monsterneming van het nog vloeibare cement-bentonietmengsel gebeuren. Na 28 dagen 
bewaring onder water bij een temperatuur van 20 °C ± 2 °C moet voldaan zijn aan volgende eisen:  
- de hydraulische doorlatendheid moet kleiner zijn dan 1.10–9 m/s;  
- de druksterkte van het cement-bentoniet is minimaal 1 N/mm².  

3.2.3.2.C GESCHIKTHEIDSONDERZOEK  
De opdrachtnemer zal minimaal twee weken voor de aanvang van de werken de aanbestedende 
overheid een rapport overmaken met de resultaten van een ‘geschiktheidsonderzoek’ van de 
grondstoffen en het cement-bentonietmengsel dat hij zal gebruiken. Dit geschiktheidsonderzoek 
omvat o.m. volgende elementen:  
- de opdrachtnemer bepaalt de samenstelling van de cement-bentonietspecie voor de aanvang van 

de productie. Hij doet dit door middel van het geschiktheidsonderzoek met de te gebruiken 
bouwstoffen. De cement-bentonietspecie dient zo gekozen te worden dat, rekening houdend met 
het te gebruiken materieel, voldaan wordt aan de eisen die aan de wand gesteld worden;  

- een onderzoek naar de eigenschappen en de verwerkbaarheid van het cement-bentonietmengsel;  
- ten behoeve van de kwaliteitscontrole tijdens de uitvoering dienen voor de hierna vermelde 

eigenschappen van, enerzijds, de bentonietsuspensie en anderzijds het cement-bentonietmengsel 
minimale controle-eisen te worden vastgelegd aan de hand van het geschiktheidsonderzoek voor: 
volumemassa, pH, Marsh-viscositeit, filterverlies, filtercake, waterafscheiding;  

- voor de uitgeharde cement-bentoniet moet worden aangetoond dat wordt voldaan aan de 
hierboven gestelde eisen voor de doorlatendheid en de druksterkte;  

- als het aandeel van één van de componenten in de samenstelling van het cement-
bentonietmengsel, met uitzondering van de hulpstoffen, tijdens de uitvoering met meer dan 10 % 
moet worden aangepast, moet het geschiktheidsonderzoek herhaald worden;  

- de invloed van ter plaatse verkregen grond op de reologische eigenschappen van het cement-
bentonietmengsel en de eigenschappen van de cement-bentoniet moet onderzocht worden. Bij 
de vervaardiging van de monsters moet zoveel mogelijk de werkomstandigheden, zoals 
mengmethode en aan te houden rijpingstijden benaderd worden.  

3.2.3.2.D KWALITEITSCONTROLE  
Een procedure voor kwaliteitscontrole overeenkomstig met de aanbevelingen gegeven in de reeds 
vernoemde CUR-publicatie zal worden voorgesteld door de opdrachtnemer. De voor de verschillende 
eigenschappen te behalen grootheden moeten in overeenstemming zijn met de resultaten behaald 
in het geschiktheidsonderzoek.  

3.2.3.2.E MONSTERNEMING: FREQUENTIE EN PROEVEN  
- Monsterneming van de bentonietsuspensie:  

De bentonietsuspensie wordt tweemaal per dagbemonsterd aan de centrale. Van ieder monster 
worden de volgende eigenschappen bepaald: volumemassa, pH, Marsh-viscositeit, filterverlies, 
filtercake, waterafscheiding. 
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- Monsterneming van het cement-bentonietmengsel aan de menginstallatie:  
Het cement-bentonietmengsel wordt tweemaal per dag bemonsterd aan de uitgang van de 
cementmenger. Van ieder monster worden de volgende eigenschappen bepaald: volumemassa, 
pH, Marsh-viscositeit, filterverlies, filtercake, waterafscheiding. 

- Monsterneming van het cement-bentonietmengsel uit de sleuf:  
Eénmaal per week en per graafmachine worden monsters van het cement-bentonietmengsel uit 
de sleuf ontnomen. Onmiddellijk na het op diepte uitgraven van een sleuf worden op drie niveaus 
monsters genomen. Drie monsters onderaan (ca. 1 m boven de bodem), twee monsters in het 
midden, en drie monsters bovenaan (ca. 1 m onder het vloeistofoppervlak). Op één monster van 
onderaan en één monster van bovenaan wordt het zandgehalte bepaald. Hierbij moet voldaan 
zijn aan volgende eisen: onderaan zandgehalte ≤ 20 %, bovenaan zandgehalte ≤ 5 %. De overige 
monsters worden voor verharding in mallen gegoten met dimensies geschikt voor de uitvoering 
van de doorlatendheidsproef en van de proef ter bepaling van de druksterkte. De monsters 
worden onder water bewaard bij een temperatuur van 20 °C ± 2 °C. De druksterkte en de 
waterdoorlatendheid worden bepaald op drie proefmonsters (één afkomstig van elk niveau) na  
28 dagen. Als de resultaten niet voldoen dan wordt de tweede reeks monsters beproefd na  
56 dagen.  

3.2.3.2.F MONSTERNEMING: WERKWIJZE  
De opdrachtnemer zal een geschikt toestel voorzien voor de monsterneming van het vloeibare 
cement-bentonietmengsel uit de sleuf.  

3.2.3.2.G VERTICALITEIT VAN DE WAND  
Tijdens het graafproces zal erover gewaakt worden dat de verticaliteit van de uitgraving behouden 
blijft. De afwijking van de verticale mag nooit groter worden dan 0,5°. Dit dient door de 
opdrachtnemer aangetoond te worden volgens een door de aanbestedende overheid goed te keuren 
meetsysteem.  

3.2.3.2.H STEEKKAART  
Per dagproductie en per graafmachine zal een steekkaart worden opgemaakt waarop volgende 
gegevens worden vermeld:  
- plaatsgegevens en lengte van de dagproductie;  
- datum en tijdstip van aanvang en einde van het graven en het aanbrengen van het cement-

bentonietmengsel;  
- bovenkant van de geleidebalken ten opzichte van TAW;  
- onderkant waterremmend scherm ten opzichte van TAW;  
- verwerkte hoeveelheid cement-bentonietmengsel in de sleuf;  
- samenstelling van het cement-bentonietmengsel;  
- eventuele bemonstering, inclusief nummering en plaats waar de monsters werden genomen;  
- ingezette materieel;  
- weersgesteldheid;  
- naam van de sleufmeester;  
bijzonderheden zoals obstakels, insluitingen, gebruik van beitel, werkonderbrekingen, afwijkingen 
van het vereiste vloeistofniveau en alle mogelijke opmerkingen die van belang kunnen zijn m.b.t. het 
waterremmend scherm.  
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4 BESCHOEIINGEN EN STUTWERKEN 

4.1 Beschoeiing door vernageling 

4.1.1 Beschrijving 
Beschoeiing door vernageling bestaat erin om, door het plaatsen van wapeningsstaven (nagels 
genoemd) in een grondmassief, de grond achter de vernagelde wand zodanig te verstevigen dat er 
zich geen uitspoelingen of verzakkingen van het grondmassief voordoen. Beschoeiing door 
vernageling van een talud of wand omvat: 
- het laagsgewijs uitgraven van gronden; 
- het boren van nagels; 
- het aanbrengen van een wapeningsnet; 
- het aanbrengen van een extra wapeningsnet rond de nagelkop; 
- het aanbrengen van een laag spuitbeton; 
- naargelang de vorderingen van de uitgravingen, worden de bovenvermelde werkzaamheden 

herhaald tot de gewenste diepte van de uitgraving is bereikt. 
De wand die te beschoeien is wordt opgegeven in te vernagelen oppervlakte. Het vernagelen van die 
oppervlakte omvat alle werken die hierboven werden beschreven of ermee samenhangen. 

4.1.1.1 Materialen 
De stabiliteitsstudie van de opdrachtnemer beschrijft de te gebruiken materialen, tenzij de 
opdrachtdocumenten de te gebruiken materialen bepalen. 

4.1.1.1.A KENMERKEN VAN DE UITVOERING 
Indien de beschoeiing door vernageling een definitief karakter heeft, is volgende minimumwapening 
te voorzien in geval van beton C35/45, omgevingsklasse EE4 en cnom = 65 mm +/- 10 mm: 
- Voor een betondikte h = 20 cm, 2 lagen (voor en achter) wapening diameter 8 mm pas 100 mm 
- Voor een betondikte h = 15 cm, 1 laag wapening in het midden diameter 10 mm pas 100 mm 
De opdrachtdocumenten bepalen of de beschoeiing door vernageling tijdelijke werkzaamheden zijn 
als genomen veiligheidsmaatregelen voor de aanpalende constructies of aangelanden, dan wel dat 
de beschoeiing een definitief karakter heeft.  
Ten minste 21 dagen voor de aanvang van de werken, legt de opdrachtnemer een stabiliteitsstudie 
van de beschoeiing door vernageling van de uitgraving, ter goedkeuring voor aan de aanbestedende 
overheid. De stabiliteitsstudie is tevens aangevuld met de wijze van inbrengen en vastzetten van het 
gekozen nageltype. Voor het inbrengen en vastzetten van de nagels zijn de volgende verschillende 
technieken toegelaten: 
- het gewoon inrammen of intrillen van hoekprofielen of wapeningsstaven; 
- het vastzetten van de wapeningen in een boorgat door allerhande injectietechnieken; 
- het inboren van buisvormige nagels die ook als boorstang dienst doen; 
- het inbrengen en injecteren van een wapeningsstaaf met een omhullingsbuis; 
- het rechtstreeks injecteren en tegelijk inbrengen van een wapeningselement. 
Bij het opstellen van de stabiliteitsstudie houdt de opdrachtnemer rekening met het grondonderzoek 
en met de gegevens van de opdrachtdocumenten.  
De studie bepaalt: 
- de helling of de verticaliteit van de wand van de uitgraving tenzij deze is opgegeven in de 

opdrachtdocumenten; 
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- de hoogte van de vernagelde wand tenzij deze is opgegeven in de opdrachtdocumenten; 
- de dikte van de uitgravingslaag in functie van de cohesie van de grond; de stabiliteit van het 

uitgegraven gedeelte moet steeds verzekerd blijven; 
- het type nagel, een stalen hoekprofiel of een stalen wapeningsstaaf; 
- de lengte en het aantal nagels per m²; 
- de wijze van inbrengen en vastzetten van het gekozen nageltype; 
- de wapeningsnetten; 
- de extra wapeningsnetten ter plaatse van de nagelkoppen; 
- de dikte van het spuitbeton; 
- de karakteristieken van het spuitbeton. 
Het grondtalud en de afgewerkte beschoeiing moeten in alle constructiefasen stabiel zijn. De taluds 
mogen niet afkalven en de beschoeiingen moeten gronddicht zijn. 
Indien de beschoeiing door vernageling een definitief karakter heeft, is het mogelijk dat de 
aanbestedende overheid, naast een eventuele opgave in de opdrachtdocumenten van de helling of 
de verticaliteit en de hoogte van de wand, nog andere karakteristieken oplegt. In dat geval houdt de 
opdrachtnemer hiermee rekening in zijn in te dienen stabiliteitsstudie. 
Het ontwerp van de grondvernageling gebeurt volgens de volgende bepalingen: 
- Recommandations Clouterre 1991, pour la conception, le calcul, l’exécution et le contrôle des 

soutènements réalisés par clouage des sols; 
- Additif 2002 aux recommandations Clouterre 1991, pour la conception, le calcul, l’exécution et le 

contrôle des soutènements réalisés par clouage des sols; 
- NBN EN 14490:2010 “Uitvoering van bijzonder geotechnisch werk – grondvernageling”. 
Voor de vereiste veiligheden in het ontwerp moet een onderscheid gemaakt worden tussen een 
beschoeiing met een tijdelijk karakter en een beschoeiing met een definitief karakter. Onderstaande 
veiligheden zijn van toepassing op een beschoeiing met een definitief karakter. Er wordt volgens de 
methode van de gebruiksgrenstoestanden (GGT) een veiligheid van 2 genomen op de dienstlast van 
de uittrekkracht van de nagel uit de grond. De doorsnede van de nagels is zodanig dat de spanning 
kleiner blijft dan 55 % van de karakteristieke vloeigrens. Diepe glijvlakken worden gecontroleerd met 
de methode van Morgenstern-Price of Spencer. 
Er dient in het ontwerp rekening gehouden te worden met de mogelijke corrosie van de nagels. 
Hiertoe zal een corrosietoeslag op de nagels en thermische verzinking van de ankerplaat, moeren en 
de boor-stangen voorzien worden. De bepaling van de corrosietoeslag gebeurt volgens de bepalingen 
van tabel B.3 van NBN EN 14490:2010. Voor een definitieve beschoeiing moet een corrosietoeslag 
toegepast worden rekening houdend met een levensduur van 100 jaar voor de beschoeiing door 
vernageling. 

4.1.1.1.B WIJZE VAN UITVOERING 
Tenzij de opdrachtdocumenten of de stabiliteitsstudie van de opdrachtnemer het anders bepalen 
gebeuren de opeenvolgende fasen van de beschoeiing door vernageling als volgt: 
- het uitgraven van gronden in lagen van 1,50 à 2,50 m; 
- het boren van nagels volgens een helling van 10 à 40 °; 
- het aanbrengen van een wapeningsnet over de hoogte van de uitgegraven grond; 
- het aanbrengen van een extra wapeningsnet rond de nagelkop; 
- het aanbrengen van een laag spuitbeton van ca. 10 cm dikte. 
Deze werkzaamheden worden, naargelang de vorderingen van de uitgravingen, herhaald tot de 
gewenste diepte van de uitgraving is bereikt. 
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De geplaatste nagels werken in het algemeen als passieve ankers. De nagels worden in tegenstelling 
tot gewone grondankers na het plaatsen niet aangespannen. 

4.1.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De grondwerken worden uitgedrukt in m³ en worden betaald in de grondwerken. 
De beschoeiing door vernageling wordt gemeten in m² vernagelde oppervlakte en omvat buiten de 
grondwerken, alle werken die van voornoemde werken afhangen of ermee samenhangen. 
Het uitvoeren van de trekproeven op de nagels zoals beschreven in §4.1.4 maakt eveneens deel uit 
van de post beschoeiing door vernageling, opgemeten in m² vernagelde oppervlakte. 

4.1.3 Controles 
Tijdens de vordering van de werken controleert de aanbestedende overheid of de uitgevoerde 
beschoeiingen gronddicht zijn en of de beschoeide wand niet uitbuilt. Indien er tekortkomingen 
worden vastgesteld, voert de opdrachtnemer meteen die werken uit die nodig zijn om de schade te 
herstellen. Deze bijkomende werken voert de opdrachtnemer op zijn kosten uit. 

4.1.4 Trekproeven op nagels 

4.1.4.1 Beschrijving 
Deze proeven worden uitgevoerd met een vrije lengte die gerealiseerd wordt met een gladde PVC-
buis, geplaatst over de wapeningsstaven en de moffen. 
De inplanting en de aanduiding van de proeven op de nagels gebeurt in overleg met de leidende 
ambtenaar. Bij elke proef dient een afgevaardigde van de leidend ambtenaar aanwezig te zijn. Deze 
proeven zijn beschreven in hoofdstuk 4 § 2 van de “Recommandations Clouterre 1991”: 
- conformiteitproeven bij de aanvang der werken. De maximale proeflast voor deze proeven 

bedraagt 2 x de nodige dienstlast van de nagel; Er worden twee conformiteitsproeven voorzien; 
- controleproeven tijdens de werken. De maximale proeflast voor deze proeven bedraagt 1,5 x de 

nodige dienstlast van de nagel. Eén anker per 50 ankers wordt beproefd met een controleproef. 
De belasting wordt aangebracht met behulp van een hydraulische vijzel die gevoed wordt door een 
manuele pomp waarvan het debiet het toelaat om de kracht fijn te regelen en constant te houden 
gedurende de volledige belastingsstap. Een elektrische pomp mag enkel gebruikt worden om de 
belasting aan te passen tussen 2 belastingsstappen, indien erover gewaakt wordt dat er geen 
schokken optreden door het gebruik van de elektrische pomp. 
Het belastingschema voor het uitvoeren van de proeven beschreven in deze documenten wordt als 
volgt aangepast: 
- bij het begin van de proef wordt een beginlast Q0 aangebracht om de vijzel met een minimale 

spanning tegen het reactiemassief aan te brengen. Bij Q0 wordt steeds een nulmeting van de 
verplaatsing uitgevoerd; 

- de maximale proeflast Qmax wordt in 10 gelijke belastingsstappen op de proefnagel aangebracht 
met elk een duur van 60 min. voor de conformiteitsproeven en 30 min. voor de controleproeven; 

- de duur van de belastingsstappen op 0,10 Qmax en 0,30 Qmax wordt beperkt tot 1 min met het 
uitvoeren van een verplaatsingsmeting; 

- indien bij de maximale belasting Qmax voor de conformiteitsproef zich nog geen breuk van de 
nagel heeft voorgedaan, worden 2 bijkomende belastingsstappen (1,10 Qmax en 1,20 Qmax) 
uitgevoerd, in zoverre de last steeds kleiner blijven dan 0,90 keer de vloeilast van het staal. 

Het ontlastingsschema voor het uitvoeren van de proeven wordt als volgt aangepast: 
- na de laatste belastingsstap wordt de proefnagel ontlast in stappen van 0,20 Qmax met elk een 

duur van 5 min.; 
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- de verplaatsingsmetingen worden uitgevoerd op 0, 1, 2 en 5 min.; 
- de laatste stap op Q0 wordt 10 min. aangehouden met een bijkomende meting op 10 min. 
De uitvoering van de proefnagels en van de reactiemassieven, de proefprocedure en de interpretatie 
van de resultaten van de trekproeven (trekproeven met gecontroleerde verplaatsing en trekproef 
met gecontroleerde kracht) zijn beschreven in § 2.6, § 2.7, § 2.8 van de “Recommandations Clouterre 
1991”. 
De belastings- en meetopstelling moeten ter goedkeuring aan de leidend ambtenaar voorgelegd 
worden.  
Een volledig rapport van de proef moet overgemaakt worden met een samenvattende tabel van alle 
meetwaarden en hun grafische weergave. 
Elke proef die niet aan de hierboven vermelde voorschriften beantwoordt moet worden overgedaan 
op kosten van de opdrachtnemer. De kosten en de eventuele vertragingen en andere maatregelen te 
wijten aan niet-conforme proeven, vallen volledig ten laste van de opdrachtnemer. 

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

- NBN EN 10025-1:2005; 
- NBN EN 10025-2:2019 
- NBN EN ISO 898-1:2009;  
- NBN 14399-1 t.e.m. 6:2005; 
- NBN A 24-301:1986; 
- NBN A 24-302:1986; 
- NBN A 24-303:1986. 

4.2.1 Beschrijving 
Kunstwerken in gewapende grond worden uitgevoerd volgens de techniek die op punt gesteld en 
geoctrooieerd werd door Henri VIDAL. 
Ze bestaan uit een grondmassief dat gewapend is met strippen uit thermisch verzinkt staal met 
opgewalste ribben. 
De grond tussen de verschillende wapeningslagen wordt tegengehouden door bekledingselementen 
die met de wapeningsstrippen verbonden zijn. 
Deze bekleding is samengesteld uit betonnen platen. De geprefabriceerde platen bevatten 
bevestigingshaken in thermisch verzinkt staal, waaraan de wapeningsstrippen kunnen verbonden 
worden bij middel van bouten ∅ 12 met hoge weerstand in thermisch verzinkt staal. 

4.2.1.1 Materialen 

4.2.1.1.A BEKLEDINGSELEMENTEN EN VOEGEN 
De bekleding van de gewapende grond bestaat uit geprefabriceerde betonnen platen. De 
buitenafmetingen van de standaardelementen zijn 1,50 m x 1,50 m, met een minimum dikte van  
0,14 m. 
De platen vertonen afschilferingen noch scheuren, hun oppervlakte is gaaf en ze hebben een 
eenvormige kleur. 
Conform de bepalingen SB 260-25-8.3 “Geprefabriceerd beton” worden de betonnen platen gemaakt 
in een fabriek waarvan de uitrusting door de aanbestedende overheid aanvaard wordt. 
De platen worden meestal in de fabriek vervaardigd in matrijzen die een goede regelmaat in de 
afmetingen waarborgen. Ze zijn van ongewapend beton of gewapend beton uitgerust met beugels 
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met verbeterde hechting. De grootste afmeting van de granulaten mag niet groter zijn dan 25 mm. 
Het cementgehalte bedraagt minimaal 350 kg/m³. 
Het beton behoort tot de sterkteklasse C 35/45 en de omgevingsklasse EE4. De betonkwaliteit wordt 
gecontroleerd volgens de bepalingen van SB 260-25-8.3.3’. 
De tolerantie op de afmetingen van de betonnen platen bedraagt 5 mm in min of in meer. Het 
lengteverschil van twee diagonalen mag niet meer dan 10 mm bedragen. In geval van gladde wanden 
moet de voorzijde van de platen volmaakt vlak zijn met een tolerantie van 5 mm in min of in meer 
over 1,50 m. 
De platen worden in elkaar gepast door een systeem van verticale PVC-deuvels. De toegelaten 
speling op de afstand tussen de assen van de deuvels wordt vastgelegd op 5 mm in min of in meer. 
De positionering van de verbindingselementen (deuvel-gat) mag maximaal 5 mm afwijken ten 
opzichte van de theoretisch opgelegde waarde. 
De platen steunen op elkaar door middel van horizontale EPDM-oplegblokken, die rechtstreeks 
ingewerkt zijn na het betonneren van de platen. Deze rubberen voegdichtingen, met getande vorm, 
hebben een soortelijke massa van 1,650 kg/m³ en laten een drukspanning toe van 3,5 N/mm² en  
11,5 N/mm² voor dikteverminderingen van respectievelijk 35 % en 50 %. 
De horizontale en verticale voegen worden afgedicht met strippen van, hetzij polyurethaan schuim 
met open structuur en een doorsnede van 4 cm x 4 cm, geplaatst tussen de vertandingen van de 
betonnen elementen zodat de dichtheid van de wandbekleding ten opzichte van de fijne elementen 
van de aanvulling gewaarborgd is, hetzij met geotextielstroken van 400 mm breed in het geval van 
een aanvulling bestaande uit zeer fijne materialen of zich bevindend in zoet water. 
De geotextielstroken van 400 mm breed die in de gewapende grond-massieven gebruikt worden, 
voldoen aan de technische voorschriften van omzendbrief 576-NM/6:1985 (+A1:1987),  
576-NM/7:1988 en 576-NM/8:1989. 

4.2.1.1.B WAPENINGSSTRIPPEN, BEVESTIGINGSHAKEN, VERBINDINGSPLATEN 
De wapeningsstrippen bestaan uit thermische verzinkt staal met opgewalste ribben. Ze hebben een 
doorsnede van 45 x 5 mm of 50 x 4 mm en hun lengte is afhankelijk van de door het gewapend 
massief gekeerde hoogte en van de bovenbelasting. Het staal is van de kwaliteit S355J0 volgens  
NBN EN 10025-1:2005 en NBN EN 10025-2:2019. 
De verschillende lagen wapeningsstrippen liggen op een verticale tussenafstand van 0,75 m, 
uitgezonderd de bovenste lagen waar speciale bekledingselementen bestaan. 
De bevestigingshaken bestaan uit plaatstaal met een doorsnede van 45 x 4 mm. Hun koppen worden 
in de bekledingselementen mee ingebetonneerd. 
De uiteinden die loodrecht staan op het oppervlak van de bekledingselementen waarborgen de 
verbinding met de wapeningen met verhoogde hechting. De leidend ambtenaar mag, op kosten van 
de opdrachtnemer, de weerstand tegen het uittrekken van de bevestigingshaken nagaan, waarbij ten 
minste de breukweerstand moet bereikt worden van de aan de bevestigingshaken met bouten 
verbonden wapeningen. 
De verbindingsplaten dienen voor het verlengen van wapeningsstrippen met verbeterde hechting in 
geval er een grotere lengte dan de standaardlengte vereist is. Het gebruik ervan mag het weerstands-
vermogen van de wapeningsstrippen niet verminderen. 
Bevestigingshaken en verbindingsplaten worden thermisch verzinkt volgens SB 260-33-1.6.1. 
Het geometrisch profiel van de wapeningsstrippen moet een verankering kunnen waarborgen die 
overeenstemt met de trekkrachten die uit de berekening volgen. 
De verscheidene stalen elementen, behalve de wapeningen van de bekledingselementen, de 
hijsankers en de bouten zijn van de soort S355J0, volgens NBN EN 10025-1:2005: en NBN EN 10025-
2:2019. De constructeur moet zich hoeden voor bijzondere moeilijkheden die zich bij het thermisch 
verzinken kunnen voordoen, te wijten aan het silicium of aan gelijk welke andere oorzaak. 
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In enkele panelen worden controlestrippen voorzien. Dit zijn korte strippen die na termijn uit de 
grond worden getrokken ter bepaling en nazicht van de corrosie van de wapeningsstrippen. 
Standaard worden twee panelen met vier controle strippen in elke landhoofddragende wand 
geplaatst. In louter grondkerende wanden wordt elke 500 m² een controlepaneel voorzien. De exacte 
locatie van de controlepanelen wordt in overleg met de aanbestedende overheid bepaald bij het 
maken van het uitvoeringsontwerp. 

4.2.1.1.C BOUTEN, HIJSANKERS, WAPENINGEN 
De bouten zijn van de klasse 10.9. Ze voldoen aan bepalingen van SB 260-26-1.2 (cfr. art. 5.6.4). 
Hun diameter is ten minste gelijk aan 12 mm en hun lengte 30 mm waarvan minimaal 12 mm gladde 
steel. 
Ze zijn thermisch verzinkt volgens NBN EN ISO 102684\:2004 (+ AC:2009) .  
De hijsankers zijn van smeedstaal. Op aanvraag van de leidend ambtenaar of zijn afgevaardigde, 
wordt er een symmetrische proefbelasting uitgevoerd. De uittrekkracht of de breukkracht van een 
anker mag niet kleiner zijn dan 30 kN. 
Het type van de wapeningen staat op de uitvoeringstekeningen aangeduid. 
Bij afwezigheid van aanduidingen worden zij geacht van het type BE 500 S, BE 500 TS, BE 500 ES, BE 
500 RS of DE 500 BS te zijn en voldoen ze aan de voorschriften van NBN A 24-301:1986, 
NBN A 24-302:1986, NBN A 24-303:1986 en NBN A 24-303/A1:1990 en de bijhorende PTV. 

4.2.1.1.D AANVULLINGSMATERIAAL 
Het aanvullingsmateriaal is van natuurlijke oorsprong. Er worden enkel volgende grondsoorten 
toegelaten: 
- weinig-kleihoudend zand volgens SB 250-3-3.2.1.7; 
- weinig-leemhoudend zand volgens SB 250-3-3.2.1.8; 
- fijn-zandhoudende grond volgens SB 250-3-3.2.1.9; 
- middelmatig-zandhoudende grond volgens SB 250-3-3.2.1.10; 
- grof-zandhoudende grond volgens SB 250-3-3.2.11. 
De karakteristieken van het aanvullingsmateriaal moeten beantwoorden aan de controles zoals 
vermeld in paragraaf 3.4 van onderhavig document. 
Al de proeven, zowel de fysische als de chemische, dienen te gebeuren op een grondmonster dat de 
uiteindelijke karakteristieken vertoont na verwerking en verdichting op een proefvak zoals 
beschreven in SB 260-24-4.2.3.4 van onderhavig document. 
De karakteristieken van het aanvullingsmateriaal, gebruikt voor gewapende grond, moeten aan 
grondmechanische en chemische/elektrochemische criteria beantwoorden die vermeld staan onder  
SB 260-24-4.2.3.2 van onderhavig document. 

4.2.1.2 Kenmerken van de uitvoering 
De bekleding bestaat uit ongewapende of gewapende betonnen bekledingselementen. 
Het nazicht van de inwendige en uitwendige stabiliteit van de kunstwerken in gewapende grond is 
ten laste van de opdrachtnemer. 
Voor de inwendige stabiliteit van de structuren, zijn de hypothesen en rekenmethoden 
voorgeschreven in NF P 94-220-0:1998 en NF P 94-220-1:1998: “Ouvrages en sols rapportés 
renforcés par armatures ou nappes peu extensibles et souples” van toepassing. 

4.2.1.3 Wijze van de uitvoering  

4.2.1.3.A CONTROLE VAN HET AANZETVLAK 
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Het aanzetvlak van een massief in gewapende grond moet worden beschouwd als het funderingspeil 
van het kunstwerk en moet derhalve het gewicht kunnen dragen van de als ophoging bijkomende 
grondmassa evenals de op het massief voorziene bovenlasten. 
De opdrachtnemer dient de nodige schikkingen te treffen opdat onder elke omstandigheid het 
aanzetvlak van het massief in gewapende grond gedurende de uitvoering der werken beschermd zou 
zijn tegen water. 
Voor de kunstwerken die keermuren bevatten die op een ophoging zijn gefundeerd en begrensd 
worden door een talud (de kwartkegel van de keermuren aan de landhoofden), waakt de 
opdrachtnemer er over dat, voor het massief op een minimum afstand van een meter van de 
bekleding, een strook wordt verkregen die verplicht een draagvermogen heeft, identiek aan dat 
opgelegd onder het massief. Het is mogelijk dat in dit geval de verdichte ophogingen met een 
overbreedte moeten worden aangelegd en daarna afgegraven. 
Als er een muur in gewapende grond moet uitgevoerd worden tegen een uitgravingstalud, met 
behulp van weinig drainerend aanvullingsmateriaal, moet de opdrachtnemer zorgen voor het 
afvoeren van het indringend water door middel van een drainering achteraan het massief. De 
onderkant van de drain moet zich op het laagste peil van het massief bevinden. De drainering wordt 
samengesteld uit een filterlaag in een mengsel van zand en grind, met een kunstweefsel tegen de 
verontreiniging geplaatst tussen het massief in gewapende grond en de filterlaag en/of tussen de 
filterlaag en het natuurlijk terrein in uitgraving. Deze doeken moeten voldoen aan de technische 
voorschriften bepaald in de omzendbrief 576-NM/6:1985 (+A1:1987), 576-NM/7:1988 en 576-
NM/8:1989. 

4.2.1.3.B INPLANTING - REGELZOOL - WATERPASSING 
Zie SB 260-24-4.2.3.3.C. 

4.2.1.3.C HET LOSSEN EN STAPELEN 

 Bekleding 
De bekledingselementen worden, plat gestapeld op een vrachtwagen, geleverd met de 
bevestigingshaken naar boven. 
Die schikking moet ook worden geëerbiedigd tijdens het lossen. 
Het aanleggen van een voorraad bekledingselementen gebeurt eveneens door het plat stapelen van 
hoogstens vijf platen, met tussenplaatsing van zuiver op kant geplaatst latwerk aan de binnenzijde 
van de bevestigingshaken, om de vervorming van de bevestigingshaken en hun contact met de 
erboven gestapelde plaat te vermijden. De onderste plaat van elke stapel wordt op latwerk geplaatst 
zodanig dat het contact met de grond wordt vermeden. 

 Wapeningsstrippen 
Zij worden geleverd in bundels van 50 eenheden met een gewicht tussen 1 en 2 ton. De 
wapeningsstrippen die langer zijn dan 6 m moeten gelost worden met behulp van een hijsjuk. De 
strippen worden gestapeld op latwerk om ze te beschermen tegen modder en olie van de 
bouwplaats. 

4.2.1.3.D MONTAGE VAN DE GEPREFABRICEERDE ELEMENTEN 

 Montage van de geprefabriceerde bekledingselementen 
De stabiliteit van de bekleding bij het uitvoeren van de aanvulling is, voor de eerste laag, 
gewaarborgd door voorlopige stutten die aan de buitenzijde van de muur geplaatst worden, en voor 
de overige lagen door het voorlopig blokkeren van de spelingsmogelijkheden van de bekleding met 
houten spieën en klemschroeven. 
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De opdrachtnemer moet er zich van gewissen dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
- de gebruikte elementen en o.m. de bekledingsplaten, hebben gedurende hun behandeling geen 

zulkdanige schade opgelopen, dat hun vervanging nodig zou zijn; 
- het blokkeren van de bekleding moet, gedurende de plaatsing, goed verzekerd zijn tot en met de 

laatste rij, door het gebruik van klemschroeven en houten spieën. Deze laatsten worden ter 
hoogte van de zijdelingse uitsprongen van de platen aangebracht en enkel aan de buitenzijde van 
de bekleding; 

- geen enkele spie mag worden aangebracht tussen de platen aan de binnenkant van de bekleding; 
- bij de constructies waar er gevaar bestaat dat de fijne korrels van de aanvullingsgrond doorheen 

de bekledingsvoegen worden meegesleept door een waterstroming moeten de traditionele 
verticale voegvullingen vervangen worden door stroken waterdoorlatend niet geweven geotextiel 
die tegen de bekledingsplaten worden aangebracht. Er is een minimumbreedte nodig van 40 cm 
voor een goede afdekking van de voegen; 

- tegen de betonnen hoekelementen wordt eveneens niet geweven geotextiel aangebracht over 
een breedte van 1 m; 

- het plaatsen van de platen gebeurt gelijktijdig met het aanbrengen van de aanvulling en loopt er 
nooit op voor, dit om een vervorming van de bekleding, gedurende de montage, te vermijden; 

- de aanvulling vóór de steek van de muur wordt uitgevoerd vooraleer het werk een hoogte van 3 
m bereikt; 

- na het aanvullen van elke laag wapeningsstrippen, moet de opdrachtnemer de verticaliteit van de 
wand nagaan, teneinde elke neiging tot overhellen te ontdekken, en de maatregelen te nemen 
die zich opdringen; de afwijking moet hersteld worden, hetzij op de volgende laag, als de 
overhelling kleiner is dan de toegestane montagespeling, hetzij door het overhellende deel af te 
breken, indien de afwijking groter is dan de toegestane montagespeling; 

- de montagespeling tussen drie aangrenzende platen, gemeten met een regel van 4,50 m lengte 
(geplaatst in om het even welke richting), die op ten minste twee platen steunt, mag niet groter 
zijn dan 25 mm. Deze toegestane montagespeling houdt geen rekening met afwijkingen die het 
gevolg zijn van zettingen van de funderingsgrond; 

- de aflijning van de muur moet zodanig zijn dat er geen duidelijk zichtbare discontinuïteiten 
voorkomen; 

- geen enkel punt van de bekleding mag meer dan 50 mm van zijn theoretische positie verwijderd 
zijn; 

- de houten spieën worden verplicht geleidelijk aan weggenomen tijdens de montage, met het 
behoud van de bovenste drie rijen, om aan de bekleding de mogelijkheid tot scharnieren terug te 
geven en te voorkomen dat, in geval van zettingen van de funderingsgrond, de platen zouden 
beschadigd worden. 

De bekledingselementen die controlestrippen bevatten (voor de controle van de duurzaamheid van 
de wapeningsstrippen), moeten geplaatst worden overeenkomstig de opdrachttekeningen, in het 
bijzijn van een afgevaardigde van de aanbestedende overheid. 
De nummers en de locatie van de bekledingselementen met controlestrippen en van de 
controlestrippen zelf worden door de opdrachtnemer aangegeven op het uitvoeringsplan. 
Een kopie hiervan wordt overhandigd aan de afgevaardigde van de aanbestedende overheid. 

 Verwerking van de wapeningsstrippen 
De opdrachtnemer moet er zich van vergewissen dat de gebruikte wapeningsstrippen gedurende hun 
behandeling geen schade hebben geleden die hun vervanging zou vereisen. 
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De opdrachtnemer moet er zorg voor dragen dat de wapeningsstrippen, die aangeduid staan op het 
uitvoeringsplan, goed geplaatst worden en verbonden aan de in de bekleding aangebrachte 
bevestigingshaken. 
De wapeningsstrippen worden tussen de twee voetjes van de bevestigingshaken geplaatst. Het met 
draad besneden gedeelte van de bout is naar boven gericht. 
De wapeningsstrippen moeten plat gelegd worden op de verdichte aanvulling. De grenzen van de 
zones met verschillende lengten van de wapeningsstrippen moeten aangeduid worden op de 
bekleding. 
Vooraleer een laag aan te vullen, moeten alle wapeningsstrippen met bouten bevestigd worden aan 
de haken en dit met een voldoende aanspanning (ongeveer een derde van de nominale waarde in 
geval van hoge weerstandsbouten) om het contact van de strippen met de bevestigingshaken te 
waarborgen. 

4.2.1.3.E AANBRENGEN VAN DE OPHOGING  

 Controles van het ophogingsmateriaal  
De opdrachtnemer dient voorafgaand aan het aanbrengen van de ophoging de hoedanigheid en de 
verdichtbaarheid van het ophogingsmateriaal te controleren. Deze controles staan beschreven in  
SB 260-24-4.2.3.4. 
Ook tijdens het optrekken van de muur moet periodisch een controle van de hoedanigheid van de 
aanvulling worden verzekerd. 
Deze omvat het nazicht van de homogeniteit van de levering en de controle van de verdichting met 
plaatproeven. Het proevenprogramma staat vermeld in SB 260-24-4.2.3.5. 
In het geval de controle van de criteria negatief is, zal de opdrachtnemer de muur afbreken en de 
betrokken lagen wegnemen tot bevredigende resultaten worden verkregen. 

 Lossen en effenen 
Het lossen van het aanvullingsmateriaal op een aangebrachte wapeningslaag moet begonnen 
worden in het midden van de eerste wapeningsstrippen die het grondverzetmaterieel ontmoet. 
Het grondverzetmaterieel mag niet op de wapeningen rijden. In uitzonderlijke gevallen waar aan 
deze eis niet kan worden voldaan, dient de opdrachtnemer bijzondere maatregelen te nemen om de 
wapeningen niet te beschadigen. 
Het effenen gebeurt onmiddellijk na het storten. Het moet gebeuren volgens stroken die nagenoeg 
evenwijdig zijn aan de bekleding, te beginnen bij het midden van het massief, strook per strook in de 
richting van de achterzijde van het massief. Nadat het achterste gedeelte van de laag aangevuld is, 
wordt de bewerking hernomen, strook per strook, ditmaal van uit het midden van het massief naar 
de bekleding. 
Het is ten strengste verboden het materiaal evenwijdig met de wapeningsstrippen voort te duwen, te 
beginnen van uit het inwendige van het massief naar de bekleding toe. 
Het effenen moet gebeuren in lagen met een gemiddelde dikte die ofwel gelijk is aan maximaal de 
helft van de afstand tussen twee wapeningslagen, ofwel overeenstemt met de resultaten van het 
proefvak vermeld in SB 260-24-4.2.3.4.B. 
De opdrachtnemer moet erop letten dat de volgende schikkingen goed worden nageleefd: 
- in geval er toestellen met rupsbanden gebruikt worden, is het ten strengste verboden hiermee op 

de wapeningsstrippen te rijden; 
- elke laag moet zodanig worden geëffend dat alle wapeningsstrippen over heel hun oppervlakte in 

contact komen met de grond. 
Hiervoor kan het nodig zijn over te gaan tot een manuele aanvulling met de schop, o.m. ter 
plaatse van de verbinding bekleding-wapeningsstrippen en in moeilijk toegankelijke zones; 
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- elke aangevulde laag moet een snelle afvloeiing van het regenwater naar de achterzijde van het 
massief mogelijk maken. 
Het is niet aanvaardbaar dat de waterafvoer gebeurt doorheen of over de bekleding. 
Om waterstagnatie te voorkomen op een aangevulde laag, moeten de nodige maatregelen 
genomen worden, zoals langse en dwarse hellingen, aanleg en onderhoud van voorlopige 
draineringen, afscherming van het werkniveau, enz. Als de aangevulde laag, niettegenstaande 
deze voorzorgen, verzadigd is, moet bij het hervatten der werken ofwel gebruik gemaakt worden 
van een laag draineermateriaal, ofwel moet de verzadigde laag geploegd of gewoon ontwaterd te 
worden 
Waterstromingen voortkomend uit een hoger gelegen bekken moeten van de werf worden 
afgeleid; 

- voor de constructie van de koppelbalk van een landhoofd moet de laatste aanvullingslaag van het 
massief bedekt worden met een waterdicht membraan, geplaatst met een helling van 4 % naar de 
binnenkant van het massief. Dit membraan moet voldoende weerstand hebben tegen het 
scheuren of doorboren. Dit membraan wordt beschermd met een draineerlaag van 0,30 m dikte.  
Het opgevangen water wordt afgevoerd via een drain, die zich achterin het massief bevindt, ter 
hoogte van het waterdicht membraan. De opdrachtnemer zorgt voor een laterale afvoer van dit 
water tot buiten het massief in gewapende grond. 

 Verdichting 
Het voor de eigenlijke aanvulling ingezette materieel is identiek aan dat bepaald bij het proefvak  
SB 260-24-4.2.3.4.B. 
Het zware toestel wordt over het ganse oppervlak gebruikt met uitzondering van een strook van 
1,50 m achter de platen. Deze strook nabij de platen wordt enkel verdicht bij middel van een 
handmatig bediende trilplaat. 
De controles staan beschreven in SB 260-24-4.2.3.5. 

 Bijzondere schikkingen 
In het geval van een langdurig stopzetten van de werf gedurende de winter of bij een regenperiode 
dient de opdrachtnemer alle kosten te dragen voor de voorzieningen van de sanering van zijn werf. 
In voorkomend geval zal een bescherming met een met ballast verzwaard ondoorlatend membraan, 
tegen het indringen van water, het toestromen of de sneeuwsmelt, op het bovenvlak van de 
gewapende grond worden aangebracht. 
Bij de herneming der werken zullen zowel de laatste rij platen als het aanvullingslichaam het 
voorwerp uitmaken van een nauwkeurig onderzoek ten einde elke fout of vervorming vast te stellen. 
ln voorkomend geval zal de muur afgebroken worden in de betwiste zone. 

4.2.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
Betonnen bekledingselementen (levering en plaatsing): per m². 
De levering en de plaatsing van de bekledingselementen is met inbegrip van alle elementen die 
noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van de platen en voor de verbinding van de 
wapeningsstrippen, o.m. de bevestigingshaken en verbindingsbouten, de verbindingen, de 
horizontale en verticale voegvullingen alsook de geotextielbanden. 
Betonnen hoekelementen: in m. 
Geprefabriceerde plaatjes voor constructievoegen: in m. 
(Controle) Wapeningsstrippen (levering en plaatsing) met doorsnede 45 mm x 5 mm HAR of 50 mm x 
4 mm HAR: in m. 
De levering en plaatsing van de wapeningsstrippen of controle wapeningsstrippen in thermisch 
verzinkt staal omvat alle bij de plaatsing benodigde bewerkingen. De bevestigingshaken horen bij de 
bekledingselementen. 
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Verbinding per wapeningsstrip met een totale lengte van meer dan l0 m (bevattende twee platen en 
twee bouten): in stuks. 
Uitgravingen in terreinen van alle aard: in m³. 
Dit omvat alle bewerkingen die nodig zijn om een horizontaal aanzetvlak voor het massief in 
gewapende grond te verwezenlijken, alsook voor de sleuf van de regelzool, met inbegrip van het 
effenen, vervoer en verwijderen, hetzij tot buiten het gewestdomein, hetzij tot op de punten van de 
bouwplaats waar de grond herbruikt kan worden, ofwel tot op de voorziene stortterreinen, volgens 
de voorschriften van de opdrachtdocumenten. 
Voor uitgravingen in rotsachtig terrein kan een prijstoeslag worden bekomen. Prijstoeslag in m³.  
Uitgraving van grond met onvoldoende draagvermogen: in m³. 
Dit omvat de uitgravingen onder het aanzetvlak van het massief in gewapende grond, na het 
wegnemen van de teelaarde volgens aanwijzing van de leidend ambtenaar, met inbegrip van het 
vervoer, het verwijderen buiten het openbaar domein tot op stapelplaatsen die de opdrachtnemer, 
op zijn kosten, verwerft. De vervanging van slechte grond is begrepen in de post ‘levering en 
verwerking van de aanvulling’. 
Levering en verwerking van de aanvulling: in m³. 
Dit omvat het leveren van de goede grond volgens SB 260-24-4.2.1.1 voor het verwezenlijken van het 
aanzetvlak voor het massief in gewapende grond, met inbegrip van het verdichten en effenen. 
Levering en verwerking van het massief in gewapende grond: in m³. 
Dit is inclusief het verdichten en effenen. 
Levering en verwerking van ongewapend beton: in m³. 
Dit omvat de levering van het ongewapend beton voor de regelzool, met inbegrip van de inplanting, 
bekisting en alle bijhorende werkzaamheden. 
Levering en verwerking van met cement gestabiliseerd zand: in m³. 
Dit omvat de levering van de cement met inbegrip van de verdichting. 
Levering en verwerking van een waterdicht plastieken membraan: in m². 

4.2.3 Controles 
Alle proeven zijn ten laste van de opdrachtnemer. 

4.2.3.1 Controle van de thermische verzinking van wapeningsstrippen, bevestigingshaken en 
verbindingsplaten 

De controle van de thermische verzinking van wapeningsstrippen, bevestigingshaken en 
verbindingsplaten gebeurt volgens SB 260-33-1.12. 

4.2.3.2 Controles op het aanvullingsmateriaal 
De karakteristieken van het aanvullingsmateriaal, gebruikt voor gewapende grond, moeten aan de 
volgende grondmechanische en chemische/elektrochemische criteria beantwoorden.  

4.2.3.2.A GRONDMECHANISCHE CRITERIA 
Het aanvullingsmateriaal moet tegelijk voldoen aan een mechanisch criterium en aan een 
verwerkingscriterium. 

 Mechanisch criterium 
Het aanvullingsmateriaal is van natuurlijke oorsprong. Er worden enkel volgende grondsoorten 
toegelaten: 
- weinig-kleihoudend zand volgens SB 250-3-3.2.1.7; 
- weinig-leemhoudend zand volgens SB 250-3-3.2.1.8; 
- fijn-zandhoudende grond volgens SB 250-3-3.2.1.9; 
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- middelmatig-zandhoudende grond volgens SB 250-3-3.2.1.10; 
- grof-zandhoudende grond volgens SB 250-3-3.2.11. 

 Verwerkingscriterium 
Het watergehalte van materialen die gevoelig zijn voor water, moet beperkt worden, dit om 
moeilijkheden te vermijden bij de verwerking.  

4.2.3.2.B CHEMISCHE EN ELEKTROCHEMISCHE CRITERIA 
Deze criteria houden verband met de duurzaamheid van de wapeningen. 
Al deze criteria moeten gemeten worden in een erkend laboratorium, overeenkomstig de 
modaliteiten die bepaald zijn in de bijlage 3 van onderhavig document. 

 De soortelijke elektrische weerstand of resistiviteit 
De resistiviteit van het aanvullingsmateriaal moet in elk geval bepaald worden. De resistiviteit wordt 
gemeten op verzadigd materiaal na 1 uur contact grond-water bij 20 °C. 
De waarde moet groter zijn dan 1.000 Ω- centimeter voor kunstwerken in het droge,  
3.000 Ω-centimeter voor kunstwerken in zoet water, en 5.000 Ω-centimeter voor kunstwerken onder 
geëlektrificeerde spoorwegen. 

 De activiteit aan waterstofionen (pH) 
De activiteit aan waterstofionen van de grond moet in elk geval bepaald worden en wordt gemeten 
in het water dat afkomstig is van een mengsel grond-water. 
De PH- waarde moet tussen 5 en 10 liggen. 

 Gehalte aan oplosbare zouten 
Dit gehalte wordt slechts bepaald voor natuurlijk aanvullingsmateriaal waarvan de soortelijke 
elektrische weerstand gelegen is tussen 1.000 en 5.000 Ω-centimeter. 
De concentratie aan chloride (C1-) moet kleiner zijn dan of gelijk aan 200 mg/kg. 
De concentratie aan sulfaten (SO4--) moet kleiner zijn dan of gelijk aan 1.000 mg/kg 
Het totaal sulfide (S-) gehalte moet kleiner zijn dan of gelijk aan 300 mg/kg. 

 Het gehalte aan zwavelhoudende stoffen 
Dit gehalte wordt slechts bepaald indien de oorsprong van het materiaal de aanwezigheid van 
zwavelhoudende stoffen doet vermoeden. 
De concentratie aan zwavel moet kleiner zijn dan 300 mg/kg voor kunstwerken in het droge en  
100 mg/kg voor kunstwerken in zoet water. 

 Organische producten 
De gebruikte aanvullingsmaterialen mogen niet meer dan 3 % in gewicht aan organische producten 
bevatten. 

4.2.3.3 Controles voorafgaand en tijdens de uitvoering 

4.2.3.3.A CONTROLE VAN DE BOUWPUT 
Deze controle omvat een nazicht van de overeenstemming tussen de resultaten van het bij de 
aanbesteding beschikbare geotechnisch onderzoek en de natuur van de bij de voorbereiding van het 
aanzetvlak ontdekte grond. 

4.2.3.3.B CONTROLE VAN HET AANZETVLAK 
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De controle van de toestand van het aanzetvlak gebeurt aan de hand van plaatproeven zoals 
beschreven in het SB 250-14-4.16 voor de wegenbouw. De controleproeven op het aanzetvlak geven 
voldoening indien de samendrukbaarheidcoëfficiënt M1 zoals beschreven in het SB 250-14-4.16 
hoger of gelijk is aan 11 MN/m². 

4.2.3.3.C CONTROLE INPLANTING - REGELZOOL - WATERPASSING 
De controle van de inplanting van de bekleding en de waterpassing van de regelzool zijn verplicht. 

4.2.3.3.D CONTROLE VAN HET GEHEEL MASSIEF 
De opdrachtnemer moet, vanaf het begin van elke constructie in gewapende grond, de zettingen 
volgen. Dit gebeurt met behulp van verkenmerken die op de bekleding geplaatst worden, op een 
hoogte die altijd zichtbaar blijft, zelfs na aanvulling voor de steek. 
Voor kunstwerken met een grote hoogte of gebouwd op zeer samendrukbare grond moeten op 
eenvoudige aanvraag van de leidend ambtenaar bijkomende verkenmerken, op andere hoogten, op 
de bekleding geplaatst worden. Deze zal er het aantal en de plaats van bepalen. 
In het geval van belangrijke zettingen van massieven op zeer samendrukbare grond, mag de laatste 
rij bekledingselementen slechts geplaatst worden na akkoord van de leidend ambtenaar.  
Voor de kunstwerken die op hun bovenvlak een landhoofd van een brug moeten dragen is de 
opdrachtnemer gehouden zettingsmetingen van het landhoofd uit te voeren gedurende de 
verscheidene uitvoeringsstadia van de brug (landhoofden, balken, brugdek, verharding). 
De resultaten van de periodieke opmetingen van de verkenmerken moeten aan de leidend 
ambtenaar worden meegedeeld. 

4.2.3.4 Voorafgaande controle van de hoedanigheid en de verdichtbaarheid van het 
ophogingsmateriaal 

4.2.3.4.A CONTROLE VAN DE HOEDANIGHEID VAN HET MATERIAAL 
De opdrachtnemer moet het materiaal dat hij voor de ophoging in gewapende grond wenst te 
gebruiken doen aanvaarden door de leidend ambtenaar. Het technisch aanvaardingsdocument zal 
ten minste de volgende inlichtingen bevatten: 
- de natuur van het materiaal en zijn herkomst; 
- een aanduiding over de verwachte homogeniteit waardoor het aantal, voor het materiaal en zijn 

oorsprong representatieve ontnomen, monsters wordt gerechtvaardigd; 
- de resultaten van de fysico-chemische proeven zoals bepaald in SB 260-24-4.2.1.1.D; 
- de resultaten van de korrelverdelingen en de proeven ter bepaling van de plasticiteitsgrenzen. 

Deze proeven zijn noodzakelijk om de categorie van de grond te bepalen volgens SB 250-3-3. De 
proeven worden uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van SB 260-22-4; 

- de voorstellen van de aanneming voor zijn autocontrole van de hoedanigheid van het 
aangebrachte materiaal. 

4.2.3.4.B CONTROLE VAN DE VERDICHTBAARHEID VAN HET MATERIAAL 
De leidend ambtenaar eist voorafgaand aan de werken een proefvak waarvan het oppervlak functie 
is van de belangrijkheid van het op te richten kunstwerk. 
De aanneming bereidt een proefvak voor waar het materiaal wordt tewerkgesteld in twee 
afzonderlijke zones over een laag met gekende dikte. 
De verdichting van de twee zones wordt verkregen bij middel van twee type toestellen: 
- een banden- of trilwals waarvan de belasting per wiel begrepen is tussen 25 CNN en 40 CNN voor 

de bandenwalser en waarvan de statische last per breedte-eenheid begrepen is tussen 150 N/cm 
en 250 N/cm beschrijvende lijn voor de trilwalsen; 
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- een trilwals waarvan de statische last per breedte-eenheid begrepen is tussen 60 en 70 N/cm 
beschrijvende lijn. 

De opdrachtnemer bezorgt de karakteristieken van zijn verdichtingsmateriaal en het aantal 
overgangen in functie van de dikte van de voorgestelde laag. 
Een controle van de verdichting wordt ter plaatse van de twee proefvakken uitgevoerd door de 
uitvoering van plaatproeven. De controleproeven geven voldoening indien de 
samendrukbaarheidcoëfficiënt M1 zoals beschreven in het SB 250-14-4.16 hoger of gelijk is aan  
17 MN/m². 

4.2.3.5 Controles van de aanvulling tijdens de uitvoering  
Bij het optrekken van de muur moet periodisch een controle van de hoedanigheid van de aanvulling 
worden verzekerd. Deze omvat het nazicht van de homogeniteit van de levering en de controle door 
middel van plaatproeven. 
Het normale proevenprogramma omvat: 
- de homogeniteit van de levering: 1 proef per 1.000 m³ aanvulling; 
- de controle met behulp van plaatproeven: 

- 1 proef per 500 m³ aanvulling voor de kunstwerken van het type steunmuur; 
- 1 proef per 250 m³ aanvulling voor de kunstwerken van het type landhoofden van bruggen. 

De controleproeven geven voldoening indien de samendrukbaarheidcoëfficiënt M1 zoals beschreven 
in het SB 250-14-4.16 hoger of gelijk is aan 17 MN/m². 
Alle proeven zijn ten laste van de opdrachtnemer. 
In het geval de controle van de criteria negatief zijn zal de opdrachtnemer de muur afbreken en de 
betrokken lagen wegnemen tot bevredigende resultaten worden verkregen. 
Bijlage 1: De controle van de continuïteit van de thermische verzinking van de wapeningen, de 
bevestigingshaken en de lasplaten voor de werken in gewapende grond  
1. Proefstaal 
Er wordt een plat proefstaal gebruikt dat toelaat een verticale onderdompeling van een voldoende 
oppervlakte te verwezenlijken, zodat kan worden voldaan aan de hierna beschreven werkwijze. 
2. Reagens 
Een vers gemaakte oplossing van kopersulfaat, verkregen door 314 g kristallijn kopersulfaat  
(Cu SO4. 5H2O) in een liter gedestilleerd water op te lossen. 
Zo nodig wordt de oplossing geneutraliseerd door schudden in aanwezigheid van een overdosis 
kopercarbonaat of -oxide (1 tot 2 g per liter oplossing). 
Na 48 uur wordt de bovendrijvende oplossing gedecanteerd of gefilterd. 
Het reagens geeft een zure reactie bij lakmoespapier en neutraal bij methyloranje. 
De volumieke massa van de oplossing moet gelijk zijn aan 1,170 ± 0,002 g/ml bij een temperatuur 
van 20 ± 2° C. Wanneer zij te hoog ligt door het gebruik van gedeeltelijk gedeshydrateerd koper-
sulfaat dient de oplossing tot de gewenste volumieke massa teruggebracht te worden door 
geleidelijke toevoeging van gedestilleerd water. 
3. Werkwijze 
Het volume van de oplossing (in ml) zal ten minste gelijk zijn aan acht maal de oppervlakte (in cm²) 
van het ondergedompelde deel van het proefstaal. 
Om de proef uit te voeren wordt een kom gebruikt in een materiaal dat inert is ten opzichte van het 
kopersulfaat en van zodanige afmetingen dat er steeds een afstand is van ten minste 25 mm tussen 
de wand van de kom en de ondergedompelde stalen. 
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Het proefstaal wordt ontvet (benzeen, trichloroethyleen of gelijkaardig oplosmiddel). Gedurende en 
na deze behandelingen is het verboden de oppervlakken die zullen ondergedompeld worden aan te 
raken met de vingers. 
De temperatuur van de oplossing moet worden gehouden op 20 ± 2 °C gedurende de ganse duur van 
de proef. 
Het proefstaal wordt onderworpen aan onderdompelingen van elk één minuut. Gedurende de 
onder-dompeling wordt het staal verticaal gehouden waarbij wordt vermeden dat de oplossing in 
beweging komt. 
Het aantal onderdompelingen is in overeenstemming met onderstaande tabel. 

Dikte van het staal 
 

Minimum aantal onderdompeling en zonder dat het 
staal bloot komt 

dikte > 5 mm 7 
1 mm < dikte ≤ 5 mm 6 

Tabel 24-4-1 

Na elke onderdompeling wordt het proefstaal onmiddellijk onder stromend water gewassen waarbij 
zacht met katoen wordt gewreven ten einde het normaal weinig klevend op het zink afgezette koper 
te verwijderen. 
4. Opmerking 
Op de proefstalen waar de zinkafzetting vrij sterk is geoxideerd kan er zich een valse afzetting van 
koper voordoen die niet kan worden verwijderd, zelfs door borstelen. Op deze aldus twijfelachtige 
rode zones wordt een druppel zoutzuur aangebracht. Wanneer er zich een sterk opbruisen voordoet, 
ingevolge de reactie met het zink, betreft het inderdaad een valse afzetting van koper; wanneer er 
zich geen opbruisen voordoet, betreft het een koperafzetting die kleeft aan het bloot gemaakt ijzer. 
Op de proefstalen die aldus het verschijnsel van een valse afzetting van koper vertonen, en met 
uitzondering van de proefstalen met gering oppervlak, zoals bijvoorbeeld staaldraad, kan volgende 
correctiebehandeling uitgevoerd worden. 
Na ontvetting van het staal met benzeen, wordt overgegaan tot een afbijten gedurende vijftien 
seconden in een oplossing van zwavelzuur, bij 35 g zwavelzuur per liter water. Na dit afbijten worden 
de stalen zeer zorgvuldig in gedestilleerd water gespoeld en afgedroogd met zuivere watten, 
alvorens te worden ondergedompeld in de oplossing van kopersulfaat. 
Bijlage 2: Thermische verzinking van de bij de werken in gewapende grond gebruikte bouten 
1. Hoedanigheid van de thermische verzinking 
De zinkbekleding wordt uitsluitend verkregen door een thermische verzinking door onderdompeling. 
Deze bewerking wordt dusdanig uitgevoerd dat een gladde, hechtende, gelijkmatige, continue en 
volledige zinkbekleding wordt verkregen. 
Zij dient vrij te zijn van elke onvolkomenheid, onverenigbaar met een thermische verzinking van 
goede hoedanigheid of die het gebruik van de stukken in gevaar zou kunnen brengen. 
De thermische verzinking wordt zodanig uitgevoerd dat de holten van de draad niet worden 
opgevuld. 
2. Hoedanigheid van het zink 
De hoedanigheid van het zink voor de voeding van het bad is identiek aan deze bepaald voor de 
thermische verzinking van de wapeningen, de bevestigingshaken en de lasplaten (§ 1.1.2) 
3. Het vervaardigen van de stukken 
Na hun thermische verzinking worden de stukken, eventueel met uitzondering van de draad der 
bouten, niet meer onderworpen aan enige bewerking van afsnijden, afkrabben, vijlen of gelijk welk 
andere bewerking die de zinkbedekking zou kunnen aantasten. 



 GEOTECHNISCHE CONSTRUCTIE-ELEMENTEN EN CONSTRUCTIES 

december 2021 standaardbestek 260 versie 2.0a 24-99 

Bij de moeren kan na thermische verzinking terug de draad worden gesneden op de maat van de 
thermisch verzinkte draad van de overeenstemmende vijzen, zodanig dat ze geheel met de hand 
kunnen worden aangeschroefd zonder gevoelige speling. 
De vijzen zullen geen enkel niet thermisch verzinkt oppervlak vertonen. De draad van de moeren die 
terug werden ingesneden moet een bescherming krijgen die aan de goedkeuring van de leidend 
ambtenaar zal worden onderworpen. 
4. Dikte van de bekleding 
Voor de minimum dikte van de bekleding voor de bouten gebruikt bij de kunstwerken in gewapende 
grond worden volgende eisen gesteld: 
- gemiddelde minimumdikte van de bekleding op het proefstaal: 0,050 mm; 
- minimumdikte van de bekleding op elk exemplaar van het proefstaal: 0,040 mm. 
5. Oplevering 
5.1 Ontname van een proefstaal 
Het lot is het geheel van de exemplaren die tegelijkertijd dienen te worden opgeleverd of geweigerd 
op basis van de uitgevoerde controle. 
Met het oog op de controle geeft elk lot aanleiding tot de ontname van een proefstaal, samengesteld 
uit exemplaren die worden beproefd. 
Elk lot, waaruit in een enkele ontname proefstalen worden ontnomen, bestaat uit stukken: 
- van hetzelfde type en van dezelfde klasse; 
- van dezelfde nominale diameter; 
- van dezelfde nominale lengte. 
Voor een lot van 1.000 stuks of minder bestaat het proefstaal uit vijf willekeurig uit het lot ontnomen 
exemplaren. 
Een aanvullend exemplaar wordt ontnomen per schijf van 1.000 bijkomende stuks van het lot, 
wanneer dit laatste is samengesteld uit 1.000 tot 10.000 stuks. Drie bijkomende exemplaren worden 
ontnomen per schijf van 10.000 bijkomende stuks van het lot wanneer dit laatste meer dan 10.000 
stuks omvat. 
5.2. Uitvoering van de controle 
5.2.1. Onderzoek met het blote oog 
Het onderzoek met het blote oog behelst de continuïteit en het algemeen uitzicht van de bekleding 
evenals het opzoeken van de onvolkomenheden. 
5.2.2. Controle van de continuïteit van de bekleding 
De controle van de continuïteit van de bekleding wordt uitgevoerd door de onderdompelingsproef in 
kopersulfaat volgens de werkwijze beschreven in het raam van de controle op de wapeningen (zie 
bijlage l). 
De bouten en de moeren (niet met draad besneden delen) worden onderworpen aan ten minste vijf 
onderdompelingen van een duur van één minuut. De met draad besneden delen worden slechts 
onderworpen aan vier onderdompelingen van een duur van één minuut. 
5.2.3. Controle van de dikte van de bekleding 
Het voldoen aan de voorschriften betreffende de minimum dikte van de bekleding, hierboven 
bepaald (§ 4), wordt nagezien door een controle per magnetische meting. 
De meetpunten voor de laagdikte zijn de volgende: 
- voor de bouten: ongeveer in het midden van het bovenvlak van de kop of ongeveer in het 

centrum van het cirkelvormige eindvlak van de steel; 
- voor de moeren: ongeveer in het midden van een van de zes vlakken van de moer. 
5.2.4. Controle van de hechting van de bekleding 
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De hechting van de bekleding wordt gecontroleerd door insneden te maken met een perfect snijdend 
gereedschap tot het basisstaal wordt bereikt en dan te trachten de bekleding op te heffen. Er mag 
zich geen afschilfering of loskomen van de bekleding voordoen. 
6. Aanvaarding 
Wanneer de opgelegde controles bevredigende resultaten geven, wordt het lot aanvaard. 
7. Tegenproeven 
Wanneer het proefstaal niet voldoet aan de voorschriften worden twee nieuwe proefstalen, op 
dezelfde wijze ontnomen als het eerste, onderworpen aan de controle. 
Wanneer de twee nieuwe proefstalen voldoen, wordt het lot aanvaard. 
In tegengesteld geval wordt het geweigerd. 
Bijlage 3: Uitvoeringsmethoden van de controles op het aanvullingsmateriaal 
1. Meting van de resistiviteit van het ophogingsmateriaal bij verzadiging 
1.1. Principe 
De resistiviteit wordt gemeten na het ophogingsmateriaal met water te hebben verzadigd. De aan de 
proef onderworpen grond wordt eerst op 25 mm afgezeefd, daarna in een standaardbak, uit 
isolerend materiaal geplaatst en verdeeld in drie vakken (figuur 24-4-1 en figuur 24-4-2). 
De verzadiging is bereikt wanneer het waterpeil constant blijft ter hoogte van het grondoppervlak. 
We meten de elektrische weerstand R van het volume grond en, door rekening te houden met de 
geometrische gegevens van de bak (sectie S, lengte van het volume grond L), wordt hieruit de 
resistiviteit afgeleid:  

p = R 
L
S

, uitgedrukt in Ω -cm. 
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Figuur 24-4-1: Resistiviteitscel voor metingen met gelijkstroom (afmetingen in mm) 

 
Figuur 24-4-2: Uitrusting voor metingen met gelijkstroom 

1.2. Methoden en materieel 
Het is mogelijk de weerstand van het ophogingsmateriaal volgens twee methodes te bepalen door 
gebruik te maken van twee soorten materieel. 
1.2.1. Meting met gelijkstroom (figuur 24-4.2) 
De meetcel is vervaardigd uit een isolerend materiaal (onbreekbaar en doorschijnend plastisch 
materiaal bij voorkeur), met een parallelopipedumvorm met vierkante doorsnede S (100 x l00 mm). 
Zij is voorzien van twee voedingselektroden die de twee afdelingen ''water'' afscheiden van de 
centrale afdeling ''grond'', en van twee meetelektroden geplaatst in de afdeling ''grond'' en derhalve 
het beproefde volume grond begrenzen. De elektroden zijn in roestvrij staal. De voedingselektroden 
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zijn platen die aan hun onderste gedeelte doorboord zijn met gaten van geringe diameter die enkel 
water doorlaten. De meetelektroden zijn ramen die het elektrisch veld dat gevormd wordt door de 
voedingselektroden niet verstoren. De afstanden tussen de twee meetelektroden bedraagt 200 mm 
en tussen een meetelektrode en een voedingselektrode 50 mm (figuur 24-4-1). Het volume van de 
afdelingen ''water'' moet kleiner zijn dan een tiende van het totale volume van de meetcel. 
De meetinrichting omvat een voeding met gelijkstroom (pile, batterij,...), een milliampèremeter en 
een voltmeter (meetbereik 1 V tot 10 V) (figuur 24-4-2). Uit de weerstand R = V/I van het 
grondelement met 

lengte L, wordt de resistiviteit p = R 
L
S

 van de grond afgeleid. 

1.2.2. Meting met wisselstroom (figuur 24-4-3) 
Het is mogelijk met een voeding met middelmatige frequentie (1.000 Hz) de resistiviteit aan de 
ophogingsmaterialen te bepalen met een meetcel die slechts twee elektroden bevat. De bak heeft 
dezelfde algemene kenmerken als de voorgaande (figuur 24-4-3). 
De meting gebeurt bij middel van een Kohlrauschbrug (figuur 24-4-4) (Wheatstonebrug geschikt voor 
wisselstroom) met een meetbereik van 10 ohm tot 1 mega-ohm. 

 
Figuur 24-4-3: Resistiviteitscel voor metingen met wisselstroom (afmetingen in millimeter) 
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Figuur 24-4-4: Uitrusting voor metingen met wisselstroom 

De lezing geeft onmiddellijk de weerstand R van de afdeling ''grond'' waaruit de resistiviteit moet 
worden afgeleid. Deze methode is aangepast aan werfmetingen. 
1.3. Gebruik 
De bak wordt gewassen en daarna gespoeld met gedistilleerd of gepermuteerd water met een 
resistiviteit hoger dan 0,2 mega-ohm-cm (deze waarde moet worden gecontroleerd in de bak zelf). 
De grond afgezeefd op 25 mm wordt in de centrale afdeling gedaan in opeenvolgende verdichte 
lagen tot aan de bovenrand van de cel, teneinde een dichtheid te verkrijgen die de dichtheid van 
verwerking benadert. 
Het gedistilleerd of gepermuteerd water wordt voorzichtig op de grond gegoten, evenals in de twee 
afdelingen ''water'' tot de bovenrand van de meetcel in de drie afdelingen, hetgeen met de 
verzadiging overeenstemt. 
Er wordt overeengekomen om de waarde van de resistiviteit na een uur verzadiging bij 20 °C aan te 
nemen. Bij andere temperaturen wordt een temperatuurscorrectie ingevoerd door volgende 
empirische formule te 
gebruiken, geldig voor temperaturen begrepen tussen 5 en 30 °C: 

p 20°C = 
( )
40
20 tpt +

 

met t de temperatuur (in °C) 
Opmerking 
Voor werken ondergedompeld in zoet water wordt de resistiviteit eveneens gemeten door de grond 
te verzadigen met het water ter plaatse. 
2. Bepaling van het pH en de concentraties van oplosbare zouten 
De bepalingen van het pH en de concentraties van oplosbare zouten in de ophogingsmaterialen 
gebeurt op de oplossing verkregen door het uitwassen van deze resultaten volgens volgende 
werkwijze: 
- het materiaal afzeven op 25 mm (nooit verbrijzelen); 
- het oorspronkelijk watergehalte wo bepalen in % van het onderzochte monster (natte grond); 
- een massa M grond nemen overeenstemmend met een kilogram droge grond, hetzij 

M = kgxwo
1

100
1

1

−
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- deze massa in een zuivere bokaal brengen van voldoende grootte (2 tot 5 liter) voorzien van een 
afsluitingssysteem; 

- een liter gedistilleerd of gepermuteerd water (met een resistiviteit hoger dan 0,2 mega-ohm-cm) 
toevoegen; 

- het mengsel grond-water eerst gedurende 2 minuten schudden en gedurende 15 minuten laten 
rusten; 

- ongeveer 200 cm³ van de oplossing afhevelen, centrifugeren en filtreren (op papier) om voor de 
metingen te dienen. 

2.1. Activiteit van de waterstof ionen (pH) 
2.2. Dosering van de SO4 ionen 
Ofwel: 

1) 100 cm³ van de grondoplossing nemen; 
2) enkele druppels zoutzuur (HCl) bijvoegen om de pH op ongeveer 1 te brengen; 
3) verwarmen tot kookpunt; 
4) bariumchloride (Ba Cl2) toevoegen: 1 druppel per 10 ppm SO4 (10 tot 20 % in overmaat); 
5) de neerslag filtreren onder luchtledige en op gesinterd glas; 
6) het gesinterd glas drogen en afwegen (M1); 
7) driemaal het glas wassen met kokend H2O; 
8) driemaal het glas wassen met ethanol; 
9) driemaal het glas wassen met ether; 
10) het gesinterd glas drogen en wegen (M2); 
11) [SO4

--] = (M2 – M1) x 4,1l: 
- M2, M1 = mg; 
- [SO4

--] = ppm of mg/l; 
2.3. Dosering van de Cl- ionen 
Ofwel: 

1) 50 cm³ van de grondoplossing nemen; 
2) de pH op 1-2 brengen met salpeterzuur (HNO3); 
3) in de oplossing een elektrode met kwiksulfaat en een zilverelektrode plaatsen verbonden aan een 

millivoltmeter; 
4) de oplossing roeren door middel van een magnetische roerder; 
5) met kleine beetjes zilvernitraat (ANO3) toevoegen. 

(N/10, N/100, N/1.000) en de potentiaalveranderingen noteren; 
6) de veranderingen van potentiaal in functie van het volume toegevoegd AgNO3 in diagram brengen 

en het volume v overeenkomend met de afbuiging noteren. (figuur 24-4-6); 
7) zij V (cm³) het volume van het grondoplossing-monster gebruikt voor de dosering: 

- M (mol/liter) de normaliteit van de gebruikte zilvernitraat-oplossing; 
- v (cm³) het volume AgNO3 aan het buigpunt van de oxydo-reductie kromme; 

- [Cl-] = 35,5 V
v

 1.000 M uitgedrukt in mg/l of ppm. 
3. Opzoeken van de in het ophogingsmateriaal aanwezige sulfiden 
3.1 Algemeenheden 
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Het opzoeken van de totale sulfiden gebeurt op het materiaal afgezeefd op 2 mm. De sulfiden 
worden aangetast met een sterk zuur en het gevormde zwavelwaterstof wordt gekarakteriseerd.  

 
Figuur 24-4-5 

 
Figuur 24-4-6 

3.2. Kwalitatieve bepaling van de sulfiden 
Aan een proefbuisje waarin zich ten minste 5 gram van het monster bevindt, worden enkele druppels 
gedistilleerd of gepermuteerd water en 1 ml geconcentreerd salpeterzuur toegevoegd. De opening 
wordt afgesloten met een stuk filterpapier, gedrenkt in loodacetaat, en lichtjes verwarmd. 
Indien het papier bruin verkleurt bevat het monster sulfiden. Bij aanwezigheid van sulfiden zal de 
dosering er van volgens onderstaande werkwijze gebeuren. 
3.3. Dosering van sulfidenionen S-- 

1) Uitvoeren van de dosering van de SO4-- uitgevoerd (C1). 
2) 100 cm³ van de grondoplossing nemen. 
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3) Koningswater bijvoegen (1 volume salpeterzuur HNO3 voor 2 volumen geconcentreerd zoutzuur 
HCl) om de sulfiden tot sulfaten te oxideren. 

4) De SO4
-- wegen (C2). 

5) [S--] = (C2 - C1) x 0,33: 
- C2, C1uitgedrukt in mg; 
- [S--] uitgedrukt in ppm of mg/l. 

4. Bepaling van het gehalte aan organische stoffen 
De bepaling van het gehalte aan organische stoffen gebeurt volgens de werkwijze beschreven in het 
SB 260-22-4.1.1.2.A. 

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

Van toepassing zijn: 
- NBN EN 12620 + A1:2008; 
- NBN EN 12390-3:2019 
- PTV 829:2010; 
- ISO 2602:1980; 
- NBN EN ISO 10319:2015. 

4.3.1 Beschrijving 
Om een grondkering tussen twee verschillende niveaus te realiseren wordt gebruik gemaakt van een 
kunstwerk in gewapende grond, gewapend met geogrids, met een bekleding van geprefabriceerde 
betonblokken. De bekleding van het zichtbaar gedeelte van het kunstwerk bestaat uit 
geprefabriceerde betonblokken die zonder toevoeging van mortel op elkaar worden gestapeld 
(behalve eventueel de bovenste rij blokken). De wapening van het grondmassief achter de 
betonblokken gebeurt door middel van geogrids.  
De laagsgewijs geplaatste geogrids zorgen voor een in de tijd stabiele grondkering, waarbij de 
horizontale belasting op de blokken minimaal is.  
De wand wordt geplaatst op een regelzool in beton. 
Het grondlichaam wordt voorzien van een drainering aangesloten op een riolering en is bij voorkeur 
drainerend op zichzelf. Indien het aanvulmateriaal niet drainerend is op zichzelf dient direct achter 
de blokken een drainerend massief voorzien te worden met een minimale dikte van 300 mm.  
De aanbestedende overheid maakt de inschrijvers attent op het feit dat de geprefabriceerde 
betonnen bekledingselementen bijna altijd het voorwerp uitmaken van een octrooi. De inschrijver 
houdt ermee rekening in zijn inschrijving.  
De maatregelen betreffende de intellectuele rechten volgens artikel 14 van het Koninklijk besluit van 
26 september 1996 betreffende overheidsopdrachten in de klassieke sectoren zijn van toepassing. 

4.3.1.1 Materialen 
De materialen zijn: 
- regelzool in ongewapend beton volgens de bepalingen van SB 260-25-1 in omgevingsklasse EE2; 
- geprefabriceerde betonblokken en randafwerkingselementen volgens de bepalingen van  

SB 260-25-8.3. De betonsterkteklasse van de betonblokken bedraagt minstens C30/37. Het 
beproeven gebeurt volgens NBN EN 12390-3:2019. De betonblokken zijn waterafstotend om 
vervuiling van de zichtzijde te beperken; 

- steenslag volgens SB 250-5-4.2 voor het aanvullen van de holten in, tussen en achter de 
betonblokken; 



 GEOTECHNISCHE CONSTRUCTIE-ELEMENTEN EN CONSTRUCTIES 

december 2021 standaardbestek 260 versie 2.0a 24-107 

- geogrids voor het wapenen van grond volgens PTV 824. De geogrids worden direct of indirect 
vervaardigd door extrusie; 

- grof zand als draineermateriaal volgens NBN EN 12620 + A1:2008 en zand voor draineerleidingen 
volgens de bepalingen van SB 250-3-6.2.1; 

- PE-buizen, minstens diameter 150 mm volgens de bepalingen van SB 250-3-26.1; 
- aanvulmateriaal: het aanvullingsmateriaal is van natuurlijke oorsprong. Er worden enkel volgen de 

grondsoorten toegelaten: 
- weinig-kleihoudend zand volgens SB 250-3-3.2.1.7; 
- weinig-leemhoudend zand volgens SB 250-3-3.2.1.8; 
- fijn-zandhoudende grond volgens SB 250-3-3.2.1.9; 
- middelmatig-zandhoudende grond volgens SB 250-3-3.2.1.10; 
- grof-zandhoudende grond volgens SB 250-3-3.2.11. 

 
De karakteristieken van het aanvullingsmateriaal moeten beantwoorden aan de controles 
zoals vermeld in SB 260-24-4.3.3.4 van onderhavig document. 

4.3.1.2 Kenmerken van de uitvoering 

4.3.1.2.A DE REGELZOOL 
De regelzool heeft als afmetingen: 
- een dikte van 150 mm; 
- een overbreedte van minstens 150 mm voor en na de blokken. 

4.3.1.2.B HET GEWAPEND MASSIEF 
De bekleding bestaat uit geprefabriceerde betonblokken, vol of met holle kernen.  
De hoogte, de breedte en de diepte van de geprefabriceerde betonnen bekledingsblokken hebben 
zodanige afmetingen dat de stabiliteit van de voorwand in betonblokken van de grondkerende wand 
te allen tijde verzekerd blijft. 
De eventuele ruimten tussen de blokken en de aanwezige holle kernen worden opgevuld met 
steenslag. 
Indien het grondlichaam niet drainerend is op zichzelf zal de ruimte achter de blokken opgevuld 
worden met een drainerend massief over een breedte van minstens 300 mm. Achter de blokken 
wordt onderaan in het aanvulmassief een draineerbuis geplaatst die op één of op meer plaatsen, al 
naargelang de lengte van de wand, aangesloten wordt aan een riolering gelegen buiten het 
gewapende grondmassief.  
Het grondmassief dient op voldoende wijze verdicht te worden.  
De geogrids worden aan de betonblokken verankerd zoals voorgeschreven is bij het type 
betonblokken waarmee de opdrachtnemer het kunstwerk in gewapende grond zal bouwen.  
De opdrachttekeningen geven naast de opgave van de bovenbelasting, eveneens de afmetingen en 
de peilen op van het te realiseren kunstwerk in gewapende grond. De aanduidingen op de 
opdrachttekeningen zijn slechts schematisch en geven alleen het algemeen principe met de te 
realiseren grondkering met veranderlijke hoogte aan. Op basis van de opdrachttekeningen en de 
voorschriften van de opdrachtdocumenten maakt de opdrachtnemer de berekening en de 
uitvoeringsstudie op. Hierin worden o.a. bepaald: 
- de grondparameters van zowel aanvulgrond als ondergrond; 
- eventuele grondwatertafel (stroming); 
- het type betonblok;  
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- het type geogrid + afmetingen (op basis van kwaliteitscontrolesterkte en karakteristieke sterkte 
voor de ontwerplevensduur, UV-stabiliteit, enz.); 

- het verankeringssysteem van de geogrids aan de blokken; 
- de lengte van de geogrids;  
- het aantal lagen geogrids; 
- de drainering;  
- de in te stellen verticale helling bij de opbouw; 
- de verdichtingswijze van het aanvullingsmateriaal. 
Ook wordt opgegeven hoe het verschuiven van de blokken onderling wordt verhinderd. 
De berekeningen gebeuren volgens internationaal aanvaarde methodes zoals o.a. voor de inwendige 
en uitwendige stabiliteit van het massief goedgekeurd door o.a. het Duitse Institut für Bautechnik, of 
het Engelse British Board of Agreement, of andere reeds algemeen aanvaarde gelijkwaardige 
berekeningsmethoden op het ogenblik van de aanbesteding.  
De treksterkte wordt bepaald volgens NBN EN ISO 10319:2015. 
De karakteristieke sterkte bij een ontwerplevensduur van 120 jaar is conform de BS 6906/5. 
Een nota met stabiliteitsberekeningen aangaande de inwendige en uitwendige stabiliteit (kantelen, 
glijden en draagvermogen) en controle van de diepe glijdvlakken moet worden overgemaakt aan de 
aanbestedende overheid.  
Verder dient een beschrijving van het aanlegprocedé (aanvoer materialen, verwerking ervan en inzet 
materieel) te worden bijgevoegd.  
Ook aangaande de verankeringswijze van de geogrids met de betonblokken dient de opdrachtnemer 
een rekennota en referentieprojecten voor te leggen. De verankering dient ten allen tijde de 
optimale werking van de grids op alle niveaus te garanderen. 
Het koppelen van opeenvolgende rollen geogrid in de sterkterichting is niet toegelaten.  
Tenslotte dient de opdrachtnemer ook stalen van alle soorten geogrids over te maken met bijhorend 
certificaat/Copro-attest.  
Na goedkeuring van de berekening en de uitvoeringsstudie door de aanbestedende overheid maakt 
de opdrachtnemer de uitvoeringstekeningen op en maakt deze, minstens twee weken voor de 
aanvang van de werken, ter goedkeuring aan de aanbestedende overheid over. 
Het uitvoeren van de berekeningen, het opstellen van de uitvoeringsstudie en het opstellen van de 
uitvoeringstekeningen zijn een last van de aanneming. 

4.3.1.3 Wijze van uitvoering 
De realisatie van de grondkerende wand gebeurt volgens de bepalingen van de leveranciers van de 
geprefabriceerde betonblokken en de geogrids.  
Bijzondere aandacht moet aan de volgende uitvoeringsfasen worden besteed:  
- het plaatsen van de onderste rij betonblokken op de betonnen regelzool; 
- het monteren van de geprefabriceerde betonblokken; 
- het verankeren van de geogrids aan de betonblokken; 
- het opspannen van de geogrids aan de geprefabriceerde betonblokken; 
- het aanvullen van de holten in en tussen de blokken; 
- het aanvullen van de ruimte achter de blokken met drainerend materiaal volgens de bepalingen 

van SB 250-7-8; 
- de drainering juist achter de wand volgens de bepalingen van SB 250-7-8; indien noodzakelijk 

dient een geotextiel voorzien te worden rond de draineerbuis; 
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- het voldoende verdichten van de zate van de ophoging; de controle wordt beschreven in  
SB 260-24-4.3.3.4; 

- het aanbrengen en het degelijk verdichten van de grond van het grondmassief in opeenvolgende 
lagen van 15 à maximum 20 cm met de stelregel dat, hoe lichter het verdichtingmaterieel is, hoe 
kleiner de dikte van de te verdichten opeenvolgende lagen. Pas als de vereiste draagkracht 
bereikt is, mag een nieuwe laag worden aangebracht. De controle wordt beschreven in 
SB 260-24-4.3.3.4; 

- op de betonblokken en tot 2 m achter de betonblokken is het enkel toegestaan met 
handbediende verdichtingsapparatuur te verdichten; 

- geen enkel materieel mag direct op het geogrid rijden; 
- indien het bouwplaatsverkeer het grondoppervlak gebruikt, neemt de opdrachtnemer alle 

maatregelen opdat de materialen hun mechanische kenmerken zouden bewaren, in het bijzonder 
ten aanzien van de draagkracht, en opdat het grondoppervlak zijn meetkundige kenmerken zou 
behouden. Het eventueel noodzakelijk herstellen van een voldoende draagkracht en van de 
meetkundige kenmerken van de ophoging zijn een last van de aanneming. 

- de opdrachtnemer neemt alle nodige maatregelen om de erosie van de taluds te voorkomen. De 
herstelling van de afkalvingen en onderspoelingen in de ophogingen zijn een last van de 
aanneming. De grond die afgekalfd is, wordt weggehaald tot op tenminste 20 cm onder het 
breukvlak. De materialen afkomstig van afkalvingen en onderspoelingen mogen niet opnieuw 
worden verwerkt. Ze worden vervangen door materialen die zich lenen om geen breuken meer te 
veroorzaken. 

4.3.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De grondwerken en het ongewapend beton worden uitgedrukt in m³. 
De geogrids worden uitgedrukt in m².  
De geprefabriceerde betonblokken worden uitgedrukt in m². 
De afwerkingselementen van bovenrand, de PE-draineerbuizen en de aansluitingsbuizen aan de 
riolering in m. 
De regelzool in beton omvat alle werken zoals beschreven in SB 250-9-2. 
De bekleding in betonblokken omvat: 
- de geprefabriceerde betonblokken; 
- een systeem om het verschuiven van de blokken onderling te verhinderen; 
- het steenslag in de holten, aan de zijkanten van de blokken en indien noodzakelijk drainerend 

massief tot 300 mm achter de betonblokken; 
- het bevestigen en het opspannen van de geogrids; 
- alle werken die van voornoemde werken afhangen of ermee samenhangen. 
De PE-buizen omvatten: 
- PE-buizen, minstens diameter 150 mm 
- alle werken die ermee samenhangen (zie SB 250-7-8). 
De grondwerken voor het grondmassief omvatten: 
- alle grondwerken, uitgravingen en aanvullingen zoals die beschreven zijn in SB 250-4; 
- het aanbrengen van het drainerend massief en de drainage is inbegrepen (zie SB 250-7-8). 

4.3.3 Controles 
Alle proeven zijn ten laste van de opdrachtnemer. 
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4.3.3.1 Controle van de geprefabriceerde betonblokken 
Voor de controle van de geprefabriceerde betonblokken wordt een fabrieksmatige productie geëist, 
d.w.z.: 
- de productie geschiedt continu; 
- de productie gebeurt onafhankelijk van de weersomstandigheden; 
- tijdens de productie gebeurt er in de fabriek een betoncontrole volgens de bepalingen van  

SB 260-25-8.3.3. 

4.3.3.2 Controle van de betondruksterkte van de betonblokken 
Om de betondruksterkte van de betonblokken te controleren wordt er gebruik gemaakt van de 
bepalingen van NBN EN 12390-3:2019 voor het bepalen van de druksterkte op verhard beton. 

4.3.3.3 Controle van het geogrid 
De karakteristieken van het geogrid moeten door een goedkeuringsattest van een onafhankelijk 
Europees instituut worden bevestigd. 

4.3.3.4 Controle van het aanzetvlak, het ophogingsmateriaal en de verdichting 

4.3.3.4.A CONTROLE VAN HET AANZETVLAK 
De controle van de toestand van het aanzetvlak gebeurt aan de hand van plaatproeven zoals 
beschreven in het SB 250-14-4.16 voor de wegenbouw. De controleproeven op het aanzetvlak geven 
voldoening indien de samendrukbaarheidcoëfficiënt M1 zoals beschreven in het SB 250-14-4.16 
hoger of gelijk is aan 11 MN/m². 

4.3.3.4.B CONTROLE VAN HET OPHOGINGSMATERIAAL 
Het aanvullingsmateriaal is van natuurlijke oorsprong. Er worden enkel volgende grondsoorten 
toegelaten: 
- weinig-kleihoudend zand volgens SB 250-3-3.2.1.7; 
- weinig-leemhoudend zand volgens SB 250-3-3.2.1.8; 
- fijn-zandhoudende grond volgens SB 250-3-3.2.1.9; 
- middelmatig-zandhoudende grond volgens SB 250-3-3.2.1.10; 
- grof-zandhoudende grond volgens SB 250-3-3.2.11. 
De karakteristieken van het aanvullingsmateriaal moeten beantwoorden aan de controles zoals 
vermeld in paragraaf 3.4 van onderhavig document. 
Het watergehalte van materialen die gevoelig zijn voor water, moet beperkt worden, dit om 
moeilijkheden te vermijden bij de verwerking. 

4.3.3.4.C CONTROLE VAN DE HOEDANIGHEID VAN HET MATERIAAL 
De opdrachtnemer moet het materiaal dat hij voor de ophoging in gewapende grond wenst te 
gebruiken ter goedkeuring voorleggen aan de leidend ambtenaar. Het technisch 
aanvaardingsdocument zal ten minste de volgende inlichtingen bevatten: 
- de natuur van het materiaal en zijn herkomst; 
- een aanduiding over de verwachte homogeniteit waardoor het aantal, voor het materiaal en zijn 

oorsprong, representatieve ontnomen monsters wordt gerechtvaardigd; 
- de resultaten van de korrelverdelingen en de proeven ter bepaling van de plasticiteitsgrenzen. 

Deze proeven zijn noodzakelijk om de categorie van de grond te bepalen volgens SB 250-3-3. De 
proeven worden uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van SB 260-22-4; 
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- de voorstellen van de aanneming voor zijn autocontrole van de hoedanigheid van het 
aangebrachte materiaal. 

4.3.3.4.D CONTROLES VAN DE AANVULLING TIJDENS DE UITVOERING  
Bij het optrekken van het kunstwerk moet periodisch een controle van de hoedanigheid van de 
aanvulling worden verzekerd. Deze omvat het nazicht van de homogeniteit van de levering, de 
controle door middel van plaatproeven. 
Het normale proevenprogramma omvat: 
- betreffende de homogeniteit van de levering: 1 proef per 1.000 m³ aanvulling; 
- betreffende de controle met behulp van plaatproeven: 1 proef per 500 m³ aanvulling. 

De controleproeven geven voldoening indien de samendrukbaarheidcoëfficiënt M1 zoals 
beschreven in SB 250-14-4.16 groter is dan of gelijk is aan 17 MN/m². 

Alle proeven zijn ten laste van de opdrachtnemer. 
In het geval de controle van de criteria negatief zijn zal de opdrachtnemer het kunstwerk afbreken en 
de betrokken lagen wegnemen tot bevredigende resultaten worden verkregen. 

4.4 Kunstwerk in gewapende grond, gewapend met geogrids zonder 
bekledingselementen  

Van toepassing zijn: 
- ISO 2602:1980;; 
- NBN EN ISO 10319:2015; 
- PTV 824. 

4.4.1 Beschrijving 
Om een grondkering tussen twee verschillende niveaus te realiseren of om een steil talud te 
verwezenlijken, wordt gebruik gemaakt van een kunstwerk in gewapende grond.  
De wapening van het grondmassief gebeurt door middel van geogrids. De laagsgewijs geplaatste 
geogrids zorgen voor een in de tijd stabiele grondkering.  
Voor definitieve constructies dient de helling van het talud beperkt te worden tot 70 °. Indien de 
helling steiler wordt dient een bekleding voorzien te worden. Voor tijdelijke constructies kan hiervan 
afgeweken worden. 

4.4.1.1 Materialen 
De materialen zijn: 
- geogrids voor het wapeningen van grond volgens PTV 824; 
- aanvulmateriaal: het aanvullingsmateriaal is van natuurlijke oorsprong. Er worden enkel volgende 

grondsoorten toegelaten: 
- weinig-kleihoudend zand volgens SB 250-3-3.2.1.7; 
- weinig-leemhoudend zand volgens SB 250-3-3.2.1.8; 
- fijn-zandhoudende grond volgens SB 250-3-3.2.1.9; 
- middelmatig-zandhoudende grond volgens SB 250-3-3.2.1.10; 
- grof-zandhoudende grond volgens SB 250-3-3.2.11. 

De karakteristieken van het aanvullingsmateriaal moeten beantwoorden aan de controles 
zoals vermeld in SB 260-24-4.4.3.2. 

4.4.1.2 Kenmerken van de uitvoering 
Het grondmassief dient op voldoende wijze verdicht te worden.  
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De opdrachttekeningen geven naast de opgave van de bovenbelasting, eveneens de afmetingen en 
de peilen op van het te realiseren kunstwerk in gewapende grond. De aanduidingen op de 
opdrachttekeningen zijn slechts schematisch en geven alleen het algemeen principe met de te 
realiseren grondkering met veranderlijke hoogte aan. 
Op basis van de opdrachttekeningen en de voorschriften van de opdrachtdocumenten maakt de 
opdrachtnemer de berekening en de uitvoeringsstudie op. Hierin worden o.a. bepaald: 
- de grondparameters van zowel aanvulgrond als ondergrond; 
- eventuele grondwatertafel (stroming); 
- het type geogrid + afmetingen (op basis van kwaliteitscontrolesterkte en karakteristieke sterkte 

voor de ontwerplevensduur, UV-stabiliteit, enz.); 
- de lengte van de geogrids (primaire en eventuele secundaire geogrids); 
- het aantal lagen geogrids (primaire en eventuele secundaire geogrids); 
- de in te stellen verticale helling bij de opbouw; 
- de verdichtingswijze van het aanvullingsmateriaal; 
Voor het overlappen van de geogrids dienen de richtlijnen van de producent te worden opgevolgd. 
De berekeningen gebeuren volgens internationaal aanvaarde methodes zoals o.a. voor de inwendige 
en uitwendige stabiliteit van het massief goedgekeurd door o.a. het Duitse Institut für Bautechnik, of 
het Engelse British Board of Agreement, of andere reeds algemeen aanvaarde gelijkwaardige 
berekeningsmethoden op het ogenblik van de aanbesteding.  
De treksterkte wordt bepaald volgens NBN EN ISO 10319:2015.  
De karakteristieke sterkte bij een ontwerplevensduur van 120 jaar is conform de BS 6906/5. 
Een nota met stabiliteitsberekeningen aangaande de inwendige en uitwendige stabiliteit (kantelen, 
glijden en draagvermogen) en controle van de diepe glijdvlakken moet worden overgemaakt aan de 
aanbestedende overheid.  
Verder dient een beschrijving van het aanlegprocedé (aanvoer materialen, verwerking ervan en inzet 
materieel) te worden bijgevoegd.  
Het koppelen van opeenvolgende rollen geogrid in de sterkterichting is niet toegelaten  
Tenslotte dient de opdrachtnemer ook stalen van alle soorten geogrids over te maken met bijhorend 
certificaat/Copro-attest.  
Na goedkeuring van de berekening en de uitvoeringsstudie door de aanbestedende overheid maakt 
de opdrachtnemer de uitvoeringstekeningen op en maakt deze minstens twee weken voor de 
aanvang van de werken ter goedkeuring aan de aanbestedende overheid over. 
Het uitvoeren van de berekening, het opstellen van de uitvoeringsstudie en het opstellen van de 
uitvoeringstekeningen zijn een last van de aanneming. 

4.4.1.3 Wijze van uitvoering 
De realisatie van het kunstwerk in gewapende grond gebeurt volgens de bepalingen van de 
leverancier van de geogrids.  
Bijzondere aandacht moet aan de volgende uitvoeringsfasen worden besteed:  
- het voldoende verdichten van de zate van de ophoging; de controle wordt beschreven in  

SB 260-24-4.4.3; 
- het aanbrengen en het degelijk verdichten van de grond van het grondmassief in opeenvolgende 

lagen van 15 à maximum 20 cm met de stelregel dat, hoe lichter het verdichtingmaterieel is, hoe 
kleiner de dikte van de te verdichten opeenvolgende lagen moet zijn. Pas als de vereiste 
draagkracht bereikt is, mag een nieuwe laag worden aangebracht. De controle wordt beschreven 
in paragraaf SB 260-24-4.4.3; 
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- tot 2 m van de rand van het kunstwerk is het enkel toegestaan met handbediende 
verdichtingsapparatuur te verdichten; 

- geen enkel materieel mag direct op het geogrid rijden; 
- indien het bouwplaatsverkeer het grondoppervlak gebruikt, neemt de opdrachtnemer alle 

maatregelen opdat de materialen hun mechanische kenmerken zouden bewaren, in het bijzonder 
ten aanzien van de draagkracht, en opdat het grondoppervlak zijn meetkundige kenmerken zou 
behouden. Het eventueel noodzakelijk herstellen van een voldoende draagkracht en van de 
meetkundige kenmerken van de ophoging zijn een last van de aanneming; 

- de opdrachtnemer neemt alle nodige maatregelen om de erosie van de taluds te voorkomen. De 
herstelling van de afkalvingen en onderspoelingen in de ophogingen zijn een last van de 
aanneming. De grond die afgekalfd is, wordt weggehaald tot op tenminste 20 cm onder het 
breukvlak. De materialen afkomstig van afkalvingen en onderspoelingen mogen niet opnieuw 
worden verwerkt. Ze worden vervangen door materialen die zich lenen om geen breuken meer te 
veroorzaken. 

Plaatsing van de erosiemat 
Het talud wordt steeds afgewerkt door een erosiemat. Voor het plaatsen van de matten wordt het 
talud geëffend en onder het vereiste profiel gebracht. De taluds worden na het plaatsen van de 
matten bezaaid met hydro-seeding. De matten mogen onder geen enkele voorwaarde gespannen 
worden. Een goed contact met de ondergrond is noodzakelijk en daarom dienen de matten losjes 
met de loop van de grond mee gelegd te worden. Bij grotere oppervlakken dienen de banen elkaar 
onderling ca. 2-4 cm te overlappen. De buitenste randen van de matten moeten met aarde bedekt of 
ingegraven worden. Aan de randen dienen ca. 2-4 krammen of pennen per strekkende meter 
ingeslagen te worden. Binnenin dienen ca. 2 krammen per vierkante meter ingeslagen te worden. 
In droge perioden is het nodig te beregenen, ter bevordering van het ontkiemen. Een bemesting van  
50 g/m² is drie tot vier weken na het opkomen van het zaad aan te brengen 

4.4.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De grondwerken worden uitgedrukt in m³. 
De geogrids worden uitgedrukt in m².  
De post erosiemat wordt uitgedrukt in m² zichtbare oppervlakte. 
Wapeningsnetten worden uitgedrukt in m² zichtbare oppervlakte. 
De grondwerken voor het grondmassief omvatten alle grondwerken, uitgravingen en aanvullingen 
zoals die beschreven zijn in SB 250-4. 
De post erosiemat omvat alle werken die ermee samenhangen, inclusief het inzaaien, de krammen, 
de bemesting,… 
De post wapeningsnetten omvat alle werken die ermee samenhangen. 

4.4.3 Controles 

4.4.3.1 Controle van het geogrid 
De karakteristieken van het geogrid moeten door een goedkeuringsattest van een onafhankelijk 
Europees instituut worden bevestigd. 

4.4.3.2 Controle van het aanzetvlak, het ophogingsmateriaal en de verdichting 

4.4.3.2.A CONTROLE VAN HET AANZETVLAK 
De controle van de toestand van het aanzetvlak gebeurt aan de hand van plaatproeven zoals 
beschreven in SB 250-14-4.16. De controleproeven op het aanzetvlak geven voldoening indien de 
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samendrukbaarheidcoëfficiënt M1 zoals beschreven in SB 250-14-4.16 hoger of gelijk is aan  
11 MN/m². 

4.4.3.2.B CONTROLE VAN HET OPHOGINGSMATERIAAL 
Het aanvullingsmateriaal is van natuurlijke oorsprong. Er worden enkel volgende grondsoorten 
toegelaten: 
- weinig-kleihoudend zand volgens SB 250-3-3.2.1.7; 
- weinig-leemhoudend zand volgens SB 250-3-3.2.1.8; 
- fijn-zandhoudende grond volgens SB 250-3-3.2.1.9; 
- middelmatig-zandhoudende grond volgens SB 250-3-3.2.1.10; 
- grof-zandhoudende grond volgens SB 250-3-3.2.11. 
Het watergehalte van materialen die gevoelig zijn voor water moet beperkt worden om 
moeilijkheden te vermijden bij de verwerking.  

4.4.3.2.C CONTROLE VAN DE HOEDANIGHEID VAN HET MATERIAAL 
De opdrachtnemer moet het materiaal dat hij voor de ophoging in gewapende grond wenst te 
gebruiken ter goedkeuring voorleggen aan de leidend ambtenaar. Het technisch 
aanvaardingsdocument zal ten minste de volgende inlichtingen bevatten: 
- de natuur van het materiaal en zijn herkomst; 
- een aanduiding over de verwachte homogeniteit waardoor het aantal, voor het materiaal en zijn 

oorsprong representatieve ontnomen monsters, wordt gerechtvaardigd; 
- de resultaten van de korrelverdelingen en de proeven ter bepaling van de plasticiteitsgrenzen. 

Deze proeven zijn noodzakelijk om de categorie van de grond te bepalen volgens SB 250-3-3. De 
proeven worden uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van SB 260-22-4;  

- de voorstellen van de aanneming voor zijn autocontrole van de hoedanigheid van het 
aangebrachte materiaal. 

4.4.3.2.D CONTROLES VAN DE AANVULLING TIJDENS DE UITVOERING  
Bij het optrekken van het kunstwerk moet periodisch een controle van de hoedanigheid van de 
aanvulling worden verzekerd. Deze omvat het nazicht van de homogeniteit van de levering en de 
controle door middel van plaatproeven. 
Het normale proevenprogramma omvat: 
- betreffende homogeniteit van de levering: 1 proef per 1.000 m³ aanvulling; 
- betreffende de controle met behulp van plaatproeven: 1 proef per 500 m³ aanvulling.  

De controleproeven geven voldoening indien de samendrukbaarheidcoëfficiënt M1 zoals 
beschreven in SB 250-14-4.16 hoger of gelijk is aan 17 MN/m². 

Alle proeven zijn ten laste van de opdrachtnemer. 
In het geval de controle van de criteria negatief zijn zal de opdrachtnemer het kunstwerk afbreken en 
de betrokken lagen wegnemen tot bevredigende resultaten worden verkregen. 
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5 GRONDANKERS 
In dit hoofdstuk worden volgende zaken beschreven: 
- groutankers (SB 260-24-5.1);
- proeven op groutankers (SB 260-24-5.2);
- stalen trekstaven voor passieve staafankers met ankerschot of -wand, als trekkers tussen twee

damwanden,… (SB 260-24-5.3).

5.1 Groutankers 

5.1.1 Beschrijving 
‘5.1 Groutankers’ is van toepassing op grondankers die een vrije lengte en een ankerwortel hebben, 
maar niet op trekkers met ankerschot of -wand (worden behandeld in SB 260-24-5.3) en niet op 
alternatieve verankeringssystemen zoals bijvoorbeeld trekpalen, mechanische ankers, 
grondvernageling, 'expander'-ankers. 
In de prijs van de grondankers zijn begrepen: 
- de documenten vereist door de opdrachtdocumenten (zie ook onder SB 260-24-5.1.1.11);
- de plaatsbeschrijvingen;
- de staten van vergelijking;
- de voorbereidende werken;
- de levering en de uitvoering van de grondankers volgens de regels van goed vakmanschap;
- de levering en de uitvoering van de corrosiebescherming van de grondankers volgens de regels

van goed vakmanschap die wordt geëist in de opdrachtdocumenten. In voorkomend geval is het
leveren en plaatsen van afdekplaatjes, beton voor vulling van uitsparingen en wapening in de
ankernis niet inbegrepen in de prijs van de grondankers, maar maakt het voorwerp uit van andere
posten;

- de levering en plaatsing van de stalen verdeelplaten tussen de te verankeren constructie en de
ankerkop;

- de kosten die voortvloeien uit de beschadigingen veroorzaakt door de uitvoering van de
grondankers;

- al het materiaal/materieel/personeel dat nodig is voor het uitvoeren en verwerken van de
proeven die vermeld worden onder SB 260-24-5.1.1.8 (uitvoeren van basisproeven op
grondankers);

- het voorbereiden, uitvoeren, verwerken en opstellen van processen-verbaal van de proeven die
vermeld worden onder SB 260-24-5.1.1.8;

- het op de juiste lengte brengen van de strengen in geval van een strengenanker, na toestemming
hiervoor van de aanbestedende overheid;

- het keuringsdocument van de mechanische verbinding ingeval van trekstaven met mechanische
verbindingen volgens SB 260-24-5.1.1.9;

- het voorzien van de overlengte van het staafanker die nodig is voor de proeven die beschreven
worden in SB 260-24-5.2.7 (meten van de spanning in de passieve grondankers) en
SB 260-24-5.2.8 (aanvaardingsproef op een passief grondanker), en het nadien inkorten van deze
staven , na goedkeuring hiervoor door de aanbestedende overheid. De overlengte moet
voldoende zijn om er een vijzel op te bevestigen voor bovenvermelde proeven.

Het supplement voor het boren van de injectieankers door onvoorziene massieven omvat: 
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- een uurtarief voor de gehele boorploeg (incl drijvend materieel), met alle benodigde materialen 
en materiële producten, voor de extra tijdsbesteding die gemaakt wordt omwille van onvoorziene 
massieven in de ondergrond. 

- Het afdekplaatje voor het eventueel afsluiten van de ankernis is begrepen in de desbetreffende 
post van SB 260-32-69. 

5.1.1.1 Materialen 
Voor grondankers is NBN EN 1537:2013 "Uitvoering van bijzonder grondwerk - Grondankers", hierna 
genoemd “de norm”, van toepassing. 
De norm wordt gewijzigd en/of aangevuld met de hiernavolgende bepalingen. 
De grout voldoet aan de voorschriften van de NBN EN 447:2007 ‘Injectiemortel voor voorspankabels-
basiseisen’. Dit houdt onder andere in dat het aanmaakwater voor de grout voldoet aan de 
voorschriften in NBN EN 1008:2002 ‘Aanmaakwater voor beton’. Concreet betekent dit dat 
leidingwater zonder beproeving aanvaard wordt als aanmaakwater voor de grout. Indien de 
opdrachtnemer bijvoorbeeld kanaal- of rivierwater wil gebruiken als aanmaakwater, toont hij aan dat 
het water voldoet aan alle criteria in de NBN EN 1008:2002. 
De opdrachtnemer vermeldt in de documenten die hij voorafgaand indient, welk water hij wil 
gebruiken voor het aanmaken van de grout. 
Ingeval van strengenankers voldoen de naakte strengen aan SB 260-25-3.2. Voor de omhulde 
strengen in de vrije lengte is NBN I 10-008: ‘Voorspanwapeningen – Beschermde omhulde strengen’ 
van toepassing. 
Al het naakte en beschermde omhulde voorspanstaal beschikt over het BENOR-merk of 
gelijkwaardig. 

5.1.1.2 Types grondankers 
Er worden volgens de vereiste levensduur twee types grondankers onderscheiden: 
- tijdelijke grondankers, waarvan de levensduur voor minimum 24 maanden wordt gewaarborgd; 
- definitieve grondankers met onbeperkte levensduur, d.i. met een levensduur ten minste gelijk aan 

die van de te verankeren constructie. 
Er wordt, volgens de definitie van de theoretische vrije lengte, eveneens een onderscheid gemaakt 
tussen een monoanker en een duplexanker: 
- bij een monoanker is de theoretische vrije lengte gelijk aan het traject van de ankerkop tot aan 

het begin van het ankerlichaam aangezien bij een monoanker de resultante van de 
weerstandbiedende ankerkracht aangrijpt in de voorste helft (dichtst bij de ankerkop) van het 
ankerlichaam; 

- bij een duplexanker is de theoretische vrije lengte gelijk aan het traject van de ankerkop tot aan 
het uiteinde van het ankerlichaam aangezien bij een duplexanker de resultante van de 
weerstandbiedende ankerkracht aangrijpt op het uiteinde van het ankerlichaam. 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen actieve en passieve grondankers. Actieve grondankers 
worden per definitie voorgespannen, passieve grondankers niet. De passieve grondankers bestaan 
uit een stalen staaf die door middel van een groutlichaam in de grond wordt verankerd. Actieve 
grondankers kunnen bestaan uit een stalen staaf of uit een bundel stalen strengen die door een 
groutlichaam in de grond wordt verankerd. 
Er wordt bij de voorgespannen grondankers volgens de regeling van de voorspanning een 
onderscheid gemaakt tussen twee types grondankers: 
- naspanbare grondankers, die gedurende hun levensduur steeds moeten kunnen bijgespannen 

worden. De ankernis wordt in dit geval afgesloten met een afdekplaatje volgens SB 260-32-69 en 
de ankerkop wordt beschermd tegen corrosie zoals aangegeven in SB 260-24-5.1.1.7 hieronder; 
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- niet-naspanbare grondankers, die enkel bij het maken van het anker worden voorgespannen. De 
ankernis wordt na volledige afwerking van het grondanker op het einde der werken 
dichtgebetonneerd (zie ook SB 260-24-5.1.1.7 hieronder). 

In de opdrachtdocumenten wordt het type grondanker aangegeven dat in onderhavige werken 
wordt voorzien. 

5.1.1.3 Definities 
- De dienstlast van een grondanker is per definitie de ankerkracht in de definitieve toestand onder 

de karakteristieke combinatie van de belastingen (met inbegrip van de actie 'voorspannen' in het 
geval van een actief anker) in gebruiksgrenstoestand. 

- De voorspankracht van het actief grondanker is de kracht waarbij het anker vastgezet wordt door 
de opdrachtnemer na aftrek van de te verwachten spanningsverliezen in het grondanker. 

- De breuklast van het grondanker is gelijk aan 1,7 maal de dienstlast in het geval van een tijdelijk 
anker en gelijk aan tweemaal de dienstlast in het geval van een definitief anker. 

5.1.1.4 Bepaling van de lengte, de hellingshoek, de staalkwaliteit en de staalsectie van de 
grondankers 

De opdrachtdocumenten geven nadere toelichting. 

5.1.1.5 Ontwerpaspecten 

5.1.1.5.A GRONDKARAKTERISTIEKEN 
In de opdrachtdocumenten kan meer informatie gegeven worden betreffende het geotechnische 
onderzoek. 

5.1.1.5.B BEPALING VAN DE VOORSPANKRACHT EN VOORSPANVOLGORDE (ENKEL VAN 
TOEPASSING OP VOORGESPANNEN ANKERS) 

De opdrachtdocumenten geven nadere toelichting. 

5.1.1.5.C BEPALING VAN DE STAALSECTIE 
De opdrachtdocumenten geven nadere toelichting. 

5.1.1.5.D BEPALING VAN DE WORTELLENGTE 
De benodigde wortellengte wordt door de opdrachtnemer berekend in functie van de gekozen 
boorgatdiameter. De wortel wordt zodanig gedimensioneerd dat hij de breuklast met een minimum 
veiligheid gelijk aan 1 kan opnemen. De berekening gebeurt met de methode van Bustamante en 
wordt voorgelegd aan de aanbestedende overheid. 
De wortellengte waar op mag gerekend worden voor het opnemen van de benodigde ankerkracht, is 
strikt gelimiteerd tot 12 m. 

5.1.1.5.E BEPALING VAN DE STALEN VERDEELPLAAT 
Het betreft de stalen verdeelplaat tussen de te verankeren constructie en de ankerkop. 
Verdeelplaten worden toegepast om de ankerkracht te spreiden in het beton. De opdrachtnemer 
bepaalt de afmetingen van de verdeelplaat en legt zijn berekeningsnota ter goedkeuring voor. Bij de 
berekening mag niet gerekend worden op de driedimensionale spreiding van de ankerkracht in het 
beton zoals beschreven in punt 6.7 van NBN EN 1992-1-1:2005 (+AC:2010) en zijn ANB, gezien de 
vaak relatief grote uitsparing in het beton (in vergelijking met de afmetingen van een verdeelplaat) 
voor de doorgang van het grondanker. 
De toetsing volgens NBN EN 1993-1-10 moet niet worden uitgevoerd; de verdeelplaat wordt 
vervaardigd uit staal S355 J2+N volgens SB 260-26. 
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Tijdens de tijdelijke bouwfasen (bijvoorbeeld het uitvoeren van de aanvaardingsproef op het 
grondanker) worden verlaagde partiële factoren toegepast: γmobiel = 1,2 voor nadelige veranderlijke 
belastingen. Verder gelden de factoren van NBN EN 1993-1-1, NBN EN 1992-1-1:2005 (+AC:2010) en 
hun nationale bijlage. 

5.1.1.6 Inplanting grondankers 
De opdrachtnemer legt ter goedkeuring een overzichtelijk plan voor, waarop de inplanting, de 
ankernummering en alle geometrische gegevens van de grondankers duidelijk worden aangegeven. 

5.1.1.7 Corrosiebescherming van de grondankers 
De corrosiebescherming van grondankers wordt voornamelijk beschreven in punten 6.3 t.e.m. 6.7 en 
bijlage C van NBN EN 1537:2013. 
Deze norm wordt aangevuld/gewijzigd door de hierna volgende bepalingen. 

5.1.1.7.A AARD VAN DE BEOOGDE BESCHERMING 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee types van bescherming van de grondankers, 
naargelang de bescherming vóór of na het aanspannen wordt aangebracht: 
- de blijvende bescherming, uitgevoerd na het aanspannen, heeft tot doel de trekkabels of 

trekstaven onder spanning gedurende de ganse levensduur tegen corrosie te beschermen; deze 
blijvende beschermingsmaatregelen worden in twee klassen onderverdeeld, welke in 
toenemende orde van duurzaamheid aangegeven worden door de symbolen P1 en P2; 

- de voorlopige bescherming, uitgevoerd vóór het aanspannen, heeft tot doel de trekkabels of 
trekstaven tegen corrosie te beschermen in het tijdsinterval tussen het inbrengen van het 
grondanker in de grond en het aanspannen (of de laatste fase van het aanspannen bij een 
trapsgewijze aanspanning); deze bescherming kan volgens SB 260-24-5.1.1.7.E.2 in sommige 
gevallen behouden blijven na het aanspannen en dan bijgevolg een blijvende bescherming 
uitmaken. 

In bepaalde gevallen kunnen beide types van bescherming worden gecombineerd. 

5.1.1.7.B DE BLIJVENDE BESCHERMING 
De klassen van blijvende bescherming, welke aan de grondankers worden opgelegd, worden in 
functie van de vereiste levensduur van het grondanker en van de aard van het milieu (bodem en 
atmosfeer) in de hiernavolgende tabel bepaald. 

Aard van het milieu Levensduur van het grondanker 

Tijdelijke grondankers Definitieve grondankers 
Agressief milieu: 
of grondwater met zure pH 
of schommelend freatisch oppervlak 
of agressieve atmosfeer 
of nabijheid van de zee 
of nabijheid van chemische bedrijven 

 
 
 
P1 of P2 (1) 

 
 
 
P2 
 

Niet-agressief milieu: 
in het ander geval 

P1 P2 
 

Tabel 24-5-1 
(1) In bepaalde gevallen kan de aanbestedende overheid opteren voor de beschermingsklasse P1, 

bijvoorbeeld voor grondankers met zeer korte levensduur. 
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In de opdrachtdocumenten kan aangegeven worden of de ankers een bescherming P1 of P2 moeten 
krijgen. Indien in de opdrachtdocumenten niets wordt vermeld, wordt in alle gevallen bescherming 
P2 voorzien, uitgezonderd voor tijdelijke grondankers in niet-agressief milieu. 

5.1.1.7.C KWALITEITSVEREISTEN VOOR DE BLIJVENDE BESCHERMING AANGEBRACHT NA HET 
AANSPANNEN 

 Blijvende bescherming P1 
Voor een corrosiebescherming van de klasse P1 zijn in de vrije lengte enkel de voorzieningen b en d 
uit tabel C.1 van de norm toegelaten. 
- In de wortellengte wordt de trekkabel of trekstaaf van het grondanker ten opzichte van de wand 

van het boorgat met ten minste 10 mm cementgrout omhuld. Die dekking wordt gegarandeerd 
door het verplicht toepassen van een voldoende aantal afstandshouders waarvan de 
tussenafstand afhankelijk is van de stijfheid van het gebruikte ankersysteem. Voor een 
strengenanker bedraagt deze tussenafstand niet meer dan 2 m (punt 6.2.5 van de norm). 

- In de vrije lengte wordt de trekkabel of trekstaaf van het grondanker omhuld met een 
kunststofbuis of met een metalen buis, volledig gevuld met een beschermingsproduct dat 
plastisch of vloeibaar blijft. De omhullingsbuis is geschikt voor het realiseren van de nodige vrije 
lengte. 

De samenstelling van het beschermingsproduct is zodanig dat een waterdichte mantel rond de 
trekkabel of trekstaaf wordt gevormd, die elke aantasting van het staal vermijdt. Hiertoe kan een 
product aangewend worden dat aan één van de volgende criteria voldoet: 
- het is niet-ionisch (bijvoorbeeld anticorrosieve vetten of oliën); 
- het is ionisch, maar op voorwaarde dat het basisch is (bijvoorbeeld een mengeling van bentoniet 

en cement) met een pH hoger dan 10,5 bij 25 °C gemeten en geen zouten bevat die de corrosie 
bevorderen zoals chloor- en zwavelzouten. 

Het beschermingsproduct wordt aangebracht over de ganse vrije lengte van de trekkabel of trekstaaf 
en aan de verbinding met de verankeringskop. 
De ankerkop wordt minimum als volgt beschermd: 
- er wordt een beschermkap, volledig gevuld met anticorrosief vet, geplaatst op de ankerkop; 
- deze beschermkap wordt aan de buitenzijde beschermd met een laag bitumenemulsie van 

minimum 1 mm dikte. De opdrachtnemer legt een tekening van de wijze van bescherming ter 
goedkeuring voor aan de aanbestedende overheid. 

Om een waterdichte aansluiting te garanderen tussen de beschermkap en de ankerplaat, wordt een 
afdichtingsring voorzien. Deze afdichtingsring is in gevulkaniseerd rubber volgens NBN EN 681-1 
“Afdichtingen van elastomeer - Materiaaleisen voor afdichtingen van buisverbindingen in water- en 
afvoertoepassingen - Deel 1: Gevulcaniseerde rubber”. 

 Blijvende bescherming P2 
Voor een corrosiebescherming van de klasse P2 zijn in de vrije lengte enkel de voorzieningen 
omschreven in het eerste en tweede opsommingsteken uit tabel C.2 van de norm toegelaten. In deze 
gevallen is de bijkomende voorziening B niet toegelaten. 
Bij definitieve grondankers wordt een dubbele corrosiebescherming van het volledige grondanker 
voorzien, zodat de tweede bescherming intact blijft bij beschadiging van de eerste bescherming 
tijdens het plaatsen of het aanspannen van het grondanker. De voorziening a uit punt 6.3.3.2 van de 
norm is in dit geval als corrosiebescherming niet toegelaten. 
- In de wortellengte wordt de geribde trekstaaf van het grondanker ten minste omhuld door een 

metalen buis of een geribde kunststofbuis. Deze buis voldoet, onder meer inzake minimale 
wanddikte, aan 6.5.1 (kunststof) respectievelijk 6.5.7 (metaal) van de norm en wordt gevuld met 
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cementgrout die de trekstaaf ten opzichte van de buiswand met ten minste 5 mm omhult. De buis 
wordt door ten minste 10 mm cementgrout omhuld. Voor het vereist aantal afstandshouders 
gelden de bepalingen van SB 260-24-5.1.1.7.C.1. Het toepassen van de afstandshouders is 
verplicht. 

- In de wortellengte wordt de trekkabel of de niet-geribde trekstaaf van het grondanker ten minste 
omhuld door twee metalen buizen of geribde kunststofbuizen. Deze buizen voldoen, onder meer 
inzake minimale wanddikte, aan punt 6.5.1 (kunststof) respectievelijk 6.5.7 (metaal) van de norm 
en worden gevuld met cementgrout, zodat de trekkabel of niet-geribde trekstaaf ten opzichte van 
de buiswand, alsook de binnenste buis ten opzichte van de buitenste buiswand, met ten minste 5 
mm omhuld worden. De buitenste buis wordt door ten minste 10 mm cementgrout omhuld. Voor 
het vereist aantal afstandshouders gelden de bepalingen van SB 260-24-5.1.1.7.C.1. Het 
toepassen van de afstandshouders is verplicht. 

- In de vrije lengte wordt de trekstaaf van het grondanker ten minste dubbel omhuld met 
kunststofbuizen en/of met metalen buizen, allen volledig gevuld met een aangepast 
beschermingsproduct dat hetzij plastisch of vloeibaar blijft, hetzij verhardt (cementspecie). 
Minstens één van beide beschermingsproducten - vulling van binnenste buis of vulling van 
ringvormige ruimte tussen de twee buizen - moet plastisch of vloeibaar zijn en blijven. De 
omhullingsbuizen zijn geschikt voor het realiseren van de nodige vrije lengte. 

- In de vrije lengte wordt de trekkabel van het grondanker ten minste dubbel omhuld met 
kunststofbuizen en/of met metalen buizen, allen volledig gevuld met een aangepast 
beschermingsproduct dat hetzij plastisch of vloeibaar blijft, hetzij verhardt (cementspecie). Een 
van de omhullingsbuizen is een individuele omhullingsbuis per trekkabel die gevuld wordt met 
een beschermingsproduct. Minstens één van de beschermingsproducten - vulling van de 
individuele omhullingsbuis per trekkabel of van (één van) de overige omhullingsbuis/buizen 
daarrond, moet plastisch of vloeibaar zijn en blijven. De omhullingsbuizen zijn geschikt voor het 
realiseren van de nodige vrije lengte. 

Onder dubbele omhulling wordt dus dubbele buizen met dubbele vulling verstaan. Een buis en zijn 
vulling vormen bijgevolg de twee componenten van één omhulling en zijn bijgevolg nooit te 
beschouwen als een dubbel omhullingssysteem. 
Het aangepast beschermingsproduct bezit de volgende eigenschappen: 
- een volmaakte waterdichtheid verwezenlijken en behouden; rond de trekkabel of trekstaaf moet 

een waterdichte mantel worden gevormd, die elke aantasting van het staal vermijdt; 
- een volmaakte aanhechting aan het staal bewerkstelligen; 
- geen krimp vertonen en ongevoelig zijn voor uitdroging; 
- stabiel zijn in de tijd; 
- een chemische samenstelling hebben die beantwoordt aan de criteria bepaald in  

SB 260-24-5.1.1.7.C.1. 
Het beschermingsproduct wordt aangebracht over de ganse vrije lengte van de trekkabel of trekstaaf 
en aan de verbinding met de verankeringskop.  
Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten, blijft de ankerkop niet toegankelijk. 
In het geval waar de ankerkop niet toegankelijk blijft, wordt de ankerkop minstens als volgt 
beschermd: 
- er wordt een beschermkap, volledig gevuld met anticorrosief vet, geplaatst op de 

ankerkop;(voorwaarden beschermkap: zie hieronder); 
- de ankernis wordt verder gevuld met beton voor vulling van uitsparingen (zie SB 260-25 en de 

catalogusposten 2506.29011 tem 14 en 2505.10001). De opdrachtnemer legt een tekening van de 
wijze van bescherming ter goedkeuring voor aan de aanbestedende overheid; 
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- om een waterdichte aansluiting te garanderen tussen de beschermkap en de ankerplaat, wordt 
een afdichtingsring voorzien. Deze afdichtingsring is in gevulkaniseerd rubber volgens NBN EN 
681-1 “Afdichtingen van elastomeer - Materiaaleisen voor afdichtingen van buisverbindingen in 
water- en afvoertoepassingen - Deel 1: Gevulcaniseerde rubber”. 

Als de beschermkap niet toegankelijk blijft, is de beschermkap: 
- ofwel een thermisch verzinkte stalen beschermkap; 
- ofwel een kunststofbeschermkap. Deze kan bestaan uit HDPE of glasvezelversterkt nylon (PA 6.6), 

waarbij volgende eisen worden gesteld aan de materialen: 

HDPE  

dichtheid kg/m³ 945 - 965 

treksterkte vloeigrens N/mm² > 25 

kerfslagsterkte (Izod) kJ/m² > 15 

Shore Harheid D 55-70 

PA 6.6  

dichtheid kg/m³ > 1140 

treksterkte vloeigrens N/mm² > 80 

kerfslagsterkte (Izod) kJ/m² > 20 

Shore Harheid D > 80 

Als openingen in de beschermkap worden voorzien voor bv. injectie met anticorrosief vet, dan 
worden deze openingen onmiddellijk na de injectie degelijk gedicht met een passende schroefdop. 
De minimale dikte van het materiaal van de beschermkap voldoet aan NBN EN 1537:2013. 
In het geval de ankerkop toegankelijk blijft, wordt de ankerkop minstens als volgt beschermd: 
- er wordt een thermisch verzinkte stalen beschermkap, volledig gevuld met anticorrosief vet, 

geplaatst op de ankerkop; 
- deze beschermkap wordt aan de buitenzijde beschermd met een laag bitumenemulsie van 

minimum 1 mm dikte. De ankernis wordt waterdicht afgesloten met een afdekplaatje volgens 
SB 260-32-69. De opdrachtnemer legt een tekening van de wijze van bescherming ter 
goedkeuring voor aan de aanbestedende overheid; 

- Om een waterdichte aansluiting te garanderen tussen de beschermkap en de ankerplaat, wordt 
een afdichtingsring voorzien. Deze afdichtingsring is in gevulcaniseerd rubber volgens NBN EN 
681-1 “Afdichtingen van elastomeer - Materiaaleisen voor afdichtingen van buisverbindingen in 
water- en afvoertoepassingen - Deel 1: Gevulcaniseerde rubber”. 

Om de continuïteit van de vereiste corrosiebescherming te garanderen ter plaatse van de aansluiting 
van de ankerkop op de vrije lengte, wordt een overgangsbuis (trompetaansluiting) aan de ankerplaat 
(= verdeelplaat) bevestigd die eveneens volledig wordt gevuld met beschermingsproduct. 

 Tijdsinterval waarbinnen de blijvende bescherming wordt aangebracht 
- In agressief milieu wordt de blijvende bescherming onmiddellijk na het aanspannen aangebracht. 
- In niet-agressief milieu is tussen het aanspannen van de trekkabel of trekstaaf en het injecteren 

van het beschermingsproduct een maximaal tijdsinterval toegestaan van: 
- 15 dagen bij afwezigheid van een voorlopige bescherming; 
- 1 maand als er een voorlopige bescherming bestaat. 
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Wanneer geweten is dat deze tijdsduren zullen worden overschreden, wat zich kan voordoen bij een 
aanspanning in opeenvolgende fasen, wordt alleen een plastisch beschermingsproduct toegestaan; 
het wordt aangebracht, hetzij vóór, hetzij onmiddellijk na de eerste aanspanning. 

5.1.1.7.D NOODZAAK VAN DE VOORLOPIGE BESCHERMING 
De voorlopige bescherming, die het aanspannen voorafgaat, is vereist in de volgende gevallen: 
- wanneer de werken uitgevoerd worden in agressief milieu (zie voor verduidelijking van de term 

‘agressief milieu’ de tabel 24-5-1 in SB 260-24-5.1.1.7.B hierboven); 
- wanneer de kans bestaat dat er meer dan een maand verloopt tussen het plaatsen en het 

aanspannen van de trekkabel of trekstaaf. 

5.1.1.7.E KWALITEITSVEREISTEN VOOR DE VOORLOPIGE BESCHERMING 

 Voorlopige bescherming welke na het aanspannen vervangen wordt door een 
nieuwe blijvende bescherming 

Alle bepalingen van SB 260-24-5.1.1.7.C.1 voor een blijvende bescherming P1 aangebracht na het 
aanspannen zijn van toepassing. 
Het gebruikte beschermingsproduct moet bovendien kunnen worden verwijderd. 

 Voorlopige bescherming welke na het aanspannen behouden wordt en bijgevolg een 
blijvende bescherming uitmaakt 

- Blijvende bescherming P1 
Alle bepalingen van SB 260-24-5.1.1.7.C.1 voor een blijvende bescherming P1 aangebracht na het 
aanspannen zijn van toepassing. 
Er wordt over gewaakt dat de bescherming aan de verbinding met de ankerkop bij het 
aanspannen niet vernietigd wordt. 
In tegengesteld geval wordt een bijkomende bescherming aangebracht. 

- Blijvende bescherming P2 
Alle bepalingen van punt SB 260-24-5.1.1.7.C.2 voor een blijvende bescherming P2 aangebracht 
na het aanspannen zijn van toepassing. 
Het aangepast beschermingsproduct is bovendien voldoende vervormbaar om het aanspannen 
zonder stoornissen te ondergaan. 

5.1.1.8 Uitvoeren van basisproeven op grondankers  
Voor de basisproeven op groutankers is NBN EN 1537:2013 "Uitvoering van bijzonder grondwerk - 
Grondankers" van toepassing. De norm wordt gewijzigd en/of aangevuld met de hiernavolgende 
bepalingen. 
De basisproeven worden beschreven in punt 9.5 van NBN EN 1537:2013. 
Deze normtekst wordt gewijzigd en/of aangevuld met de hiernavolgende bepalingen. 
Het doel van basisproeven is om vóór de uitvoering van de ankers in het werk een bewijs te hebben: 
- dat de uitvoerder van de ankers bekwaam is, en meer bepaald met betrekking tot het uitvoeren 

van gelijkaardige grondankers (1) als degene die in het werk gebruikt zullen worden; 
- dat de gevraagde breuklast voor de ankers in het werk in een gelijkaardige grond (2) kan gehaald 

worden met het voorziene type anker. 
In de opdrachtdocumenten wordt aangegeven of referenties kunnen aanvaard worden ter 
vervanging van basisproeven, en zoja, onder welke voorwaarden. 
 (1): Met gelijkaardige grondankers worden grondankers bedoeld met minimum dezelfde dienstlast als 
deze in het werk en met dezelfde eigenschappen die relevant kunnen zijn voor het beoordelen van 
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draagkracht, verplaatsing en goede uitvoering van een anker. Hier wordt een onderscheid gemaakt 
in: mono-/duplex-, strengen-/staaf-, IGU-/IRS-ankers. 
(2): Om te bepalen of men verankert in gelijkaardige grond, wordt een opdeling gemaakt in: 
- rotsgronden; 
- zand en grind; 
- klei en leem; 
- krijt en mergel. 
Wanneer men grondankerwortels van het werk gedeeltelijk of volledig voorziet in meerdere van 
deze grondsoorten, worden referenties voor al deze grondsoorten voorgelegd. 
Als door de aanbestedende overheid wordt beslist dat basisproeven moeten uitgevoerd worden, dan 
moeten daartoe door de opdrachtnemer proefankers gerealiseerd worden die vervolgens belast 
worden volgens een proefschema van bijlage E van de norm. De opdrachtnemer levert de 
desbetreffende documenten aan de aanbestedende overheid, zoals voorgeschreven in 
SB 260-24-5.1.1.11.C hierna. 
Tijdens deze basisproeven moeten de kracht-verlengingskrommen opgenomen zijn. 
Ankers waarop een basisproef wordt uitgevoerd, mogen niet als anker van het werk gebruikt 
worden. 
In ‘Uitvoeren van basisproeven op grondankers’ is inbegrepen: 
- het leveren van de processen-verbaal van de uitgevoerde basisproeven met de bijhorende kracht-

verlengingsdiagrammen en de beschrijving van de aard van het terrein waar de proeven werden 
uitgevoerd, is inbegrepen in de prijs van de grondankers (zie SB 260-24-5.1.1.11.C); 

- indien de aanbestedende overheid beslist dat de basisproeven moeten worden uitgevoerd, is het 
voorbereiden, uitvoeren en verwerken van de basisproeven ook inbegrepen in de prijs van de 
grondankers tenzij anders bepaald in de opdrachtdocumenten (zie SB 260-24-5.1.2). 

5.1.1.9 Voorleggen keuringsdocument mechanische verbinding trekstaven grondankers 
Indien staafankers worden toegepast en er wordt gebruik gemaakt van een mechanische verbinding 
tussen de stalen trekelementen, dan moet het systeem van de mechanische verbinding 
voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd worden aan de aanbestedende overheid.  
De opdrachtnemer toont aan dat het voorgestelde systeem de krachten kan overdragen waarvoor 
het ontworpen werd. Hiertoe legt hij een keuringsdocument voor van een externe keuringsinstelling 
die gecertificeerd is volgens NBN EN ISO/IEC 17020 door BELAC of door een gelijkwaardige 
buitenlandse accreditatieinstelling, of van een externe certificatie-instelling die gecertificeerd is 
volgens NBN EN ISO/IEC 17065 door BELAC of door een gelijkwaardige buitenlandse 
accreditatieinstelling. 

5.1.1.10 Wijze van uitvoering 

5.1.1.10.A BOREN EN INJECTEREN VAN DE GRONDANKERS (PUNTEN 8.1, 8.2 EN 8.3 VAN DE NORM) 

  
Bij het boren houdt de opdrachtnemer er rekening mee dat het natuurlijk evenwicht van het terrein 
gedurende de ganse duur van de uitvoering moet verzekerd blijven. Hiertoe moet het werkelijk 
volume van de gronduitname beperkt blijven tot het theoretisch volume van de boring, en wordt het 
insijpelen van water in de bouwput absoluut vermeden. 

  
Overeenkomstig punt 8.1.1. van de norm wordt de boormethode en het materieel aangepast aan de 
lokale omstandigheden. De opdrachtnemer kiest zijn methode zodanig dat invallen van het boorgat 
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tijdens het boren of plaatsen van het anker, verweking van de grond, uitspoelingen,… absoluut 
vermeden worden. Als er zich problemen van om het even welke aard voordoen bij het boren, 
worden de werken onmiddellijk stopgezet en wordt de situatie door de opdrachtnemer samen met 
de aanbestedende overheid geëvalueerd. 

  
De wortel van het grondanker kan volgens verschillende injectiemethodes gerealiseerd worden. Er 
wordt onderscheid gemaakt tussen: 
- IGU-ankers: Hieronder wordt verstaan dat de wortel wordt geïnjecteerd bij het verwijderen van 

de boorstangen en dat eventueel ook na-injecties, bijvoorbeeld via extra injectieslangen met 
injectieopeningen, worden uitgevoerd; 

- IRS-ankers: Hierbij worden de ankers gerealiseerd volgens de methode van de herhaaldelijke 
selectieve injectie met injectie onder hoge druk d.m.v. een dubbele packer die ervoor zorgt dat 
een zone van maximaal 1m van de wortel wordt afgezonderd en via manchettes (herhaaldelijk) 
wordt geïnjecteerd. Het grondanker en ook het injectiesysteem van de groutwortel worden 
allebei verplicht centraal in het boorgat aangebracht. 

Als de ankerwortel volledig of gedeeltelijk wordt gerealiseerd in een klei- of leemlaag, dan wordt de 
ankerwortel verplicht uitgevoerd met de methode van herhaaldelijke selectieve injectie (IRS). Indien 
hiervan wordt afgeweken, wordt dit vermeld in de opdrachtdocumenten. 

  
Als geboord wordt met een enkele boorstang (zonder voerbuis), moet ervoor gezorgd worden dat 
achter de kesp voldoende gronddekking gegarandeerd is en blijft op het boorgat om te vermijden dat 
de boorvloeistof achter (= aan de landzijde van) de kesp aan het oppervlak komt. De opdrachtnemer 
zorgt er steeds voor dat de boorvloeistof uittreedt aan het dagvlak van de kesp. 
Ingeval zich een opwelling voordoet rond het boorgat of bij een nabijgelegen boring, wordt het 
injecteren onmiddellijk stopgezet en wordt bij de boring waar de opwelling zich heeft voorgedaan, 
nagegaan of de vloeibare specie zich niet vlak achter de wand heeft opgehoopt. 
Tenzij andersluidende bepalingen in de opdrachtdocumenten of in geval van doorboren van 
artesische grondlagen, worden de ankers verplicht uitgevoerd met dubbele boorstangen, zodat de 
boorvloeistof terugkeert naar het oppervlak via de ringvormige ruimte tussen de twee stangen. 

 . 
Het aanspannen van het grondanker mag slechts worden aangevat nadat het ankerlichaam volledig 
verhard is. Om dit tijdsinterval te verkorten mogen snelverhardende cementsoorten worden 
aangewend. Er moeten nochtans ten minste acht dagen verlopen zijn tussen het injecteren en het 
aanspannen. 

 . 
In het geval een bepaalde bouwfasering wordt opgelegd, wordt dit aangegeven in de 
opdrachtdocumenten. 

 . 
In het geval de opdrachtnemer werken aanvat waarbij hij meent recht te hebben op een vordering in 
de post ‘2405.01051 ‘Supplement voor het boren van de injectieankers door onvoorziene 
massieven’, meldt hij dit voorafgaand aan de aanbestedende overheid, zodat de vaststelling van de 
onvoorziene massieven tegensprekelijk gebeurt in aanwezigheid van de aanbestedende overheid, die 
ook de extra boortijd kan vaststellen.  
Indien de aanbestedende overheid hier voorafgaand schriftelijk mee akkoord gaat, kan deze 
tegensprekelijke vaststelling vervangen worden door een rapport met de vaststelling van de 
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onvoorziene massieven door de uitvoerder, de locatie ervan, de boortijd van de ankers die doorheen 
de massieven gaan, verbruik boorspecie en foto’s van de vervuilde retourspecie. 

5.1.1.10.B AANSPANNEN VAN DE GRONDANKERS BIJ VOORGESPANNEN GRONDANKERS (PUNT 8.4 
VAN DE NORM) 

  
Alvorens te worden verankerd bij de voorspankracht, wordt elk grondanker van het werk 
onderworpen aan een aanvaardingsproef (zie SB 260-24-5.2.4). 

  
Het meettoestel voor de vervorming en het systeem voor het meten van de trekkracht (bv. 
manometer in combinatie met vijzel en pomp) worden door de opdrachtnemer geleverd.  
Het systeem voor het meten van de trekkracht (het geheel “vijzel-manometer”) is zodanig dat de 
effectief toegepaste krachten niet meer dan 3 % afwijken van de theoretische krachten. Het wordt 
periodiek (ten minste alle zes maanden) in een onafhankelijk laboratorium gecontroleerd. Een 
getuigschrift van kalibratie dient te worden geleverd. De vijzel wordt gekalibreerd om als actieve 
vijzel gebruikt te worden. 
Het is de opdrachtnemer eveneens toegelaten de kalibratieprocedure te volgen zoals beschreven in 
bijlage I.2 van NBN B15-400. In het geval dat deze procedure wordt gevolgd, gebeurt de kalibratie 
van het geheel “vijzel-manometer” tegensprekelijk in aanwezigheid van de afdeling Expertise Beton 
en Staal van de Vlaamse overheid, departement Mobiliteit en Openbare Werken indien de 
aanbestedende overheid de Vlaamse overheid is. 

5.1.1.10.C INKORTEN VAN DE ANKERS 
Het inkorten van de ankers en het dichtbetonneren van de ankernissen (indien voorgeschreven) mag 
pas starten nadat de aanbestedende overheid zich akkoord heeft verklaard met de rapporten van de 
ankers. 

5.1.1.11 Door de opdrachtnemer te leveren documenten 

5.1.1.11.A  
Indien de opdrachtnemer de grondankers en/of hun corrosiebescherming niet zelf uitvoert, deelt hij 
voor de aanvang van de werken de naam van de onderaannemer mee, alsook zijn adres en 
referenties. 

5.1.1.11.B  
In akkoord met de onderaannemer beschrijft de opdrachtnemer vóór de aanvang van de werken de 
gebruikte middelen. Hij geeft een beschrijving en tekeningen van al het materiaal en materieel dat hij 
zal gebruiken: 
- voor het boren (inclusief aangeven of er met enkele of dubbele boorstangen wordt geboord); 
- voor het injecteren (inclusief vermelden of de grout gepreïnjecteerd wordt of in situ, injectie voor 

of na het aanspannen in geval van actieve grondankers,…); 
- voor het aanspannen van de actieve grondankers; 
- de corrosiebescherming van de vrije lengte, de wortellengte, de ankerkop en de overgang van 

ankerkop naar vrije lengte en dit zowel tijdens de uitvoering als in gebruiksomstandigheden. Deze 
corrosiebescherming is conform met de voorschriften van de norm, van onderhavig 
standaardbestek en de opdrachtdocumenten. 

Op de tekeningen worden ook alle afmetingen duidelijk aangeduid (van de boorstangen, de 
omhullingsbuizen van het anker, de verdeelplaten, de ankerkop,…). 
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Indien mechanische verbindingen voor trekstaven worden gebruikt, wordt voorafgaandelijk het 
keuringsdocument volgens SB 260-24-5.1.1.9 ter goedkeuring voorgelegd. 

5.1.1.11.C . 
De verslagen van de uitgevoerde basisproeven met de bijhorende kracht-verlengingsdiagrammen, de 
beschrijving van de aard van het terrein waarin de basisproeven werden uitgevoerd evenals een 
beschrijving van het type grondanker waarop deze basisproeven werden uitgevoerd. 
Deze proeven zijn in voldoend aantal om te kunnen oordelen over de waarde van het voorgestelde 
systeem. 
In bepaalde gevallen kan de aanbestedende overheid beslissen dat de basisproeven niet moeten 
worden uitgevoerd (zie SB 260-24-5.1.1.8 hierboven). Om deze afweging mogelijk te maken, levert 
de opdrachtnemer vóór de aanvang van de werken alle gegevens die gevraagd worden 
SB 260-24-5.1.1.8 van de uitvoerder van de grondankers. 

5.1.1.11.D . 
De interne kwaliteitsrapporten van de opdrachtnemer volgens het kwaliteitsplan voor de assemblage 
van het grondanker, die steeds in gecontroleerde omstandigheden zal plaatsvinden. De kwaliteit van 
de assemblage moet o.m. onafhankelijk zijn van weersinvloeden en moet met grote zorg en 
aandacht worden uitgevoerd. 

5.1.1.11.E . 
Een uitvoeringsplan met vermelding van onder meer de volgende gegevens van de grondankers: de 
inplanting, alle geometrische gegevens (hellingshoek, vrije lengte, wortellengte, staalsectie, 
verdeelplaat), de voorspanvolgorde, dienstlast, breuklast, voorspankracht, uitvoeringsmethode anker 
(bijvoorbeeld IGU of IRS) e.d., evenals de spiraal- en frettagewapening per anker. De opdrachtnemer 
legt tevens een berekeningsnota voor van de te berekenen onderdelen vermeld in SB 260-24-5.1.1.5 
hierboven. De berekeningen gebeuren conform de voorschriften in de opdrachtdocumenten en 
onderhavig standaardbestek. 

5.1.1.11.F RAPPORT: ANKER VAN HET WERK 
Van elk gerealiseerd anker van het werk wordt een rapport afgeleverd aan de aanbestedende 
overheid. 
Dit rapport bevat minimum de volgende gegevens van het betreffende anker: 
- project; 
- (onder)aannemer anker; 

het ankernummer (komt overeen met het ankernummer op het uitvoeringsplan); 
- de aard van de grond: cohesief/niet-cohesief/rots; 
- de dienstlast conform uitvoeringsplan; 
- de voorspankracht conform uitvoeringsplan; 
- tijdelijk anker/definitief anker; 
- totale lengte van het anker; 
- extra lengte tot vijzelkop (te verifiëren op werf); 
- wortellengte; 
- uitvoeringsmethode anker: IGU/IGU met nainjecties/IRS met tam en dubbele packer; 
- de boorgatdiameter; 
- de helling van het anker conform uitvoeringsplan; 
- de staalsectie; 
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- elasticiteitsmodulus van het staal; 
- de afmetingen van de verdeelplaat; 
- - gemeten helling van de boorstang; 
- de hindernissen tijdens het boren, met vermelding van de diepte van de hindernis en indien 

mogelijk de aard en materiaal van de hindernis; 
- de samenstelling van de boorvloeistof; 
- de eventuele verliezen van de boorvloeistof met vermelding van de diepte waarop het verlies zich 

heeft voorgedaan; 
- de samenstelling van het geïnjecteerde materiaal; 
- aantal en positie injectieopeningen indien van toepassing; 
- de hoeveelheid geïnjecteerde grout, uitgedrukt in liter (bij IRS-ankers te specificeren per 

injectieopening); 
- het verloop van de injectiedruk (bij IRS-ankers te specificeren per injectieopening); 
- opmerkingen 

5.1.1.11.G . 
Het boren van de grondankers gebeurt na het voorleggen van een programma over alle te voorziene 
verrichtingen en te gebruiken materialen, en het indienen van de nodige aanvragen. 
In het bijzonder legt de opdrachtnemer onder meer een veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) 
voor met een identificatie van de gevaren en de eraan blootgestelde personen, een risico-analyse 
en -evaluatie, en de door hem voorgestelde preventiemaatregelen overeenkomstig de principes 
vermeld in de Wet van 04.08.1996 op het welzijn van werknemers bij de uitvoering van hun werk en 
de respectieve uitvoeringsbesluiten. Het door de aanbestedende overheid goedgekeurde plan wordt 
achteraf opgenomen in het voor de werken af te leveren post-interventiedossier (PID), 
overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 25.01.2001 op de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. 

5.1.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
Het leveren en uitvoeren van grondankers wordt uitgedrukt in stuks. 

5.1.3 Kortingen wegens minderwaarde 
Indien bepaalde documenten niet geleverd worden, die geëist worden in de opdrachtdocumenten, 
kan de aanbestedende overheid beslissen een korting wegens minderwaarde toe te passen. 
In het geval, basisproeven, aanvaardingsproeven (beschrijving zie SB 260-24-5.2.4 en 
SB 260-24-5.2.8), levering of plaatsing van de grondankers, niet voldoen aan de eisen in de 
opdrachtdocumenten, worden de grondankers niet aanvaard. 

5.2 Proeven op groutankers 
Voor de proeven op groutankers zijn de teksten van de vroegere Duitse DIN 4125:1990 
‘Verpressanker - Kurzzeitanker und Daueranker - Bemessung, Ausführung und Prüfung’ (november 
1990) - verder ook DIN 4125:1990 genoemd - van toepassing.  
Deze normtekst wordt gewijzigd en/of aangevuld met de hiernavolgende bepalingen. 

5.2.1 Uitvoeren van basisproeven op grondankers (punt 9.5 van NBN EN 1537) 
Zie SB 260-24-5.1.1.8. 

5.2.2 Voorleggen keuringsdocument mechanische verbinding trekstaven grondankers 
Zie SB 260-24-5.1.1.9. 
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5.2.3 Uitvoeren van de geschiktheidsproef op grondankers 

5.2.3.1 Beschrijving 
In deze post zijn volgende zaken inbegrepen: 
- het leveren en plaatsen van het grondanker voor beproeving (op dit anker wordt na beproeving 

niet meer gerekend); 
- het opstellen en ter goedkeuring voorleggen van de documenten waarin het anker, de locatie, 

uitvoeringswijze, verloop proef, meetopstelling,… worden beschreven; 
- het ter beschikking stellen van al het benodigde materiaal/materieel/personeel voor het 

uitvoeren van de proef; 
- het uitvoeren van de proef; 
- het verwerken van de resultaten van de proef; 
- het opstellen en leveren van een rapport per beproefd anker, met daarin minimaal de gegevens 

die hierna worden vermeld. Er worden 2 exemplaren op papier en een digitale versie bezorgd aan 
de aanbestedende overheid; 

- alle leveringen en verrichtingen die nodig zijn om aan de voorschriften van dit artikel te voldoen; 
- alles wat nodig is voor een uitvoering volgens de regels van goed vakmanschap; 
- het bouwen van een reactiemassief per te beproeven anker maakt geen deel uit van deze post, 

maar is het onderwerp van een aparte post indien van toepassing; 
- als geen reactiemassief moet worden gebouwd en het anker wordt ingebouwd in een constructie-

element van de definitieve constructie, is een eventuele noodzakelijke verzwaring van dat 
constructie-element (bijvoorbeeld: bijkomende wapening in betonnen kesp) niet inbegrepen in 
deze post, maar maakt het voorwerp uit van een aparte post; deze post wordt uitgedrukt per st, 
dit is de verzwaring van de constructie die nodig is voor de uitvoering van één geschiktheidsproef; 

- in bepaalde gevallen heeft de opdrachtnemer zelf de keuze om een reactiemassief te bouwen per 
te beproeven anker OF om de constructie te verzwaren zodat deze voldoet om een 
geschiktheidsproef op uit te voeren. Deze post wordt uitgedrukt in grondankers waarop een 
geschiktheidsproef moet worden uitgevoerd. 

Voor de definitieve goedkeuring van het door de opdrachtnemer voorgesteld grondanker wordt per 
ankertype één voorafgaande geschiktheidsproef uitgevoerd per voorgestelde op te nemen 
ankerkracht (dienstlast). 
Er wordt voor gezorgd dat het reactiemassief/het constructie-element waarin het grondanker is 
verankerd, slechts zeer minimale verplaatsingen zal ondergaan tijdens de proef. Deze verplaatsingen 
worden eveneens gemonitord. 
Indien de definitieve constructie wordt gebruikt als reactiemassief, wordt de constructie zo 
gedimensioneerd dat deze voldoet om de proeflast op te nemen volgens de ontwerprichtlijnen in  
SB 260-21. 
De minimale afstand tussen 2 ankers die zullen onderworpen worden aan een geschiktheidsproef 
bedraagt 10 meter (afstand te respecteren zowel ter hoogte van ankerkop als ankerwortel). 
Voor het aanspannen van de ankers wordt gebruik gemaakt van een vijzel die een constante druk 
kan aanhouden (indien systematisch drukverliezen worden waargenomen tijdens een belastingstrap 
wordt de vijzel vervangen) en die de te verwachten verplaatsing gedurende een belastingssprong in 
één keer kan halen.  
Een grondanker met dezelfde lengte en hellingshoek als voorgesteld op de opdrachttekeningen en 
verankerd in eenzelfde laag van het terrein, wordt uitgevoerd en een week later tot de breuklast 
beproefd. 



 GEOTECHNISCHE CONSTRUCTIE-ELEMENTEN EN CONSTRUCTIES 

december 2021 standaardbestek 260 versie 2.0a 24-129 

Het grondanker maakt geen deel uit van de te verankeren constructie en wordt naderhand niet 
uitgegraven. De breuklast van een grondanker wordt gedefinieerd in SB 260-24-5.1.1.3. 
Voor de geschiktheidsproef wordt de staalsectie van de trekkabels of trekstaven vermeerderd opdat: 
- de verlenging van de trekkabels of trekstaven in het elastisch gebied zou blijven; 
- de spanning in de trekkabels of trekstaven onder invloed van de tijdens de proef uitgeoefende 

trekkracht (proeflast) kleiner blijft dan 90 % van de elasticiteitsgrens van het staal; 
- de breuk van het grondanker niet het gevolg zou zijn van een breuk van de kabels of staven. 

5.2.3.1.A VERLOOP VAN DE GESCHIKTHEIDSPROEF 

 Rapport: anker geschiktheidsproef 
Van elk anker waarop een geschiktheidsproef wordt uitgevoerd, wordt een rapport afgeleverd aan 
de aanbestedende overheid. Dit rapport bevat minimum de volgende gegevens van het betreffende 
anker: 
- project; 
- (onder)aannemer anker; 
- de exacte locatie van het beproefde anker; 
- de dienstlast conform uitvoeringsplan; 
- de breuklast conform uitvoeringsplan; 
- de aard van de grond: cohesief/niet-cohesief/rots; 
- totale lengte van het anker; 
- extra lengte tot vijzelkop (te verifiëren op werf); 
- wortellengte; 
- uitvoeringsmethode anker: IGU/IGU met nainjecties/IRS met tam en dubbele packer; 
- de boorgatdiameter; 
- de gevraagde helling van het anker; 
- de staalsectie; 
- elasticiteitsmodulus van het staal; 
- de afmetingen van de verdeelplaat; 
- gemeten helling van de boorstang; 
- de hindernissen tijdens het boren, met vermelding van de diepte van de hindernis en indien 

mogelijk de aard en materiaal van de hindernis; 
- de samenstelling van de boorvloeistof; 
- de eventuele verliezen van de boorvloeistof met vermelding van de diepte waarop het verlies zich 

heeft voorgedaan; 
- de samenstelling van het geïnjecteerde materiaal; 
- aantal en positie injectieopeningen indien van toepassing; 
- de hoeveelheid geïnjecteerde grout, uitgedrukt in liter (bij IRS-ankers te specificeren per 

injectieopening); 
- het verloop van de injectiedruk (bij IRS-ankers te specificeren per injectieopening); 
- de gemeten verplaatsing van de ankerkop (eventueel opgesplitst in vijzelopening en verplaatsing 

wand), minimum op de vereiste observatiemomenten; 
- indien vijzeldruk wordt gewijzigd (bijgepompt) tijdens een belastingsstap: aantal bar en wanneer; 
- de grafiek kracht - totale verplaatsing gedurende de verschillende belastingsstappen van de 

geschiktheidsproef (cf. figuur 8a van DIN 4125:1990); 
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- de grafiek kracht - blijvende en elastische vervorming van het anker, met aanduiding van de 
grenslijnen a en b van DIN 4125:1990 (cf. figuur 8b van DIN 4125:1990); 

- de grafiek verplaatsing - log t bij elke belastingstrap, met aanduiding van de bijhorende kruipmaat 
ks; 

- het anker voldoet volgens bovenvermelde geschiktheidsproef: ja/neen; 
- opmerkingen. 
Bovendien worden de ruwe data van de metingen onmiddellijk, ten laatste een half uur na het 
beëindigen van elke geschiktheidsproef, via mail overgemaakt aan de aanbestedende overheid. 

 Beproevingsprocedure 
De voorschriften van SB 260-24-5.1.1.10.B.2 zijn van toepassing. 
Het anker wordt beproefd volgens de procedure die voorgeschreven wordt in punt 10 van  
DIN 4125:1990 (=Fase 1 van de proef). Vervolgens wordt het anker verder belast tot de breuklast  
(= Fase 2 van de proef).  
Er mogen geen andere werkzaamheden in de buurt (< 100 m) van de proeflocatie uitgevoerd 
worden, om beïnvloeding van de proeven door externe factoren te vermijden. 
Het hertesten van een anker, d.w.z. een tweede maal een geschiktheidsproef uitvoeren op een 
bepaald grondanker, is niet toegestaan en kan op geen enkele manier de resultaten van de eerste 
proef vervangen. 
Fase 1 van de proef 
Hierbij wordt de proeflast Fp gelijkgesteld aan 1,5 maal de dienstlast Fw. De initiële proeflast Fi 
bedraagt maximaal 0,2 maal de dienstlast. 
Het anker wordt, zoals voorgeschreven in DIN 4125:1990, in vijf belastingstrappen tot de proeflast Fp 
belast. De opeenvolgende belastingsstappen zijn 0,5 Fw; 0,75 Fw; 1,0 Fw; 1,25 Fw en 1,5 Fw. Na elke 
belastingstrap wordt het anker ontlast tot de initiële proeflast Fi. Hierbij worden de minimum 
observatietijden voor de geschiktheidsproef van permanente ankers van tabel 2 van DIN 4125:1990 
gerespecteerd. In de opdrachtdocumenten wordt aangegeven of de observatietijden van cohesieve 
of niet-cohesieve grond worden gehanteerd. 
Per belastingstrap wordt de verplaatsing meerdere keren afgelezen: 

Voor een observatietijd van minimum 
…minuten 

Verplaatsing registreren na … minuten 

15 1, 2, 5, 10 en 15 
30 1, 2, 5, 10, 15, 20 en 30 
60 1, 2, 5, 10, 15, 30, 45 en 60 
120 1, 2, 5, 10, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105 en 120 
180 1, 2, 5, 10, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 150 

en 180 
1440 1, 2, 5, 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180, 

240, 300, 360,… (1 maal per uur), 1440 
Tabel 24-5-2 

De in tabel 2 van DIN 4125:1990 voorgeschreven minimum observatietijden worden verlengd als:  
- ofwel de helling van de tijd-verplaatsingscurve zoals getekend in DIN 4125:1990, figuur 4 of 5, 

toeneemt met de tijd; 
- ofwel de kruipmaat ks groter is dan 1 mm voor niet-cohesieve bodem of rotsbodem. 
In het eerste geval wordt de observatietijd verlengd tot een kruipmaat kan bepaald worden. In het 
tweede geval wordt de observatietijd verlengd tot degene die wordt voorgeschreven voor cohesieve 
bodem. 
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Fase 2 van de proef 
Na het beëindigen van deze proef beschreven in de DIN 4125:1990 wordt het anker ontlast tot de 
initiële proeflast Fi en herbelast tot de breuklast (zie definitie in SB 260-24-5.1.1.3) gedurende 15 
minuten. De verplaatsing wordt hierbij afgelezen na 1, 2, 5, 10 en 15 minuten. 

5.2.3.1.B INTERPRETATIE VAN DE PROEFRESULTATEN: 
Per belastingstrap (0,5 Fw; 0,75 Fw; 1,0 Fw; 1,25 Fw; 1,5 Fw) worden de gemeten verplaatsingen 
weergegeven in een grafiek verplaatsing (s) in functie van log tijd. 
Per belastingstrap wordt een kruipmaat ks bepaald met ks = (s2 – s1 )/log(t2/t1) en met s1 en s2 de 
verplaatsingen van de ankerkop op tijdstippen t1 en t2. 
De kruipmaat ks moet voor elke belastingstrap kleiner dan of gelijk zijn aan 2 mm. 
De opdrachtdocumenten bepalen hoe de kruipmaat van een belastingstrap wordt bepaald. 
Indien hieraan niet wordt voldaan bij alle proefankers van een bepaald type anker, wordt het 
voorgestelde anker ongeschikt bevonden voor het opnemen van de dienstlast Fw. 
Op basis van de proefresultaten van de geschiktheidsproef wordt eveneens de werkelijke vrije lengte 
van de grondankers nagegaan. Deze controle van de vrije lengte gebeurt volledig conform met punt 
12 van DIN 4125:1990. 
De opdrachtnemer maakt een grafiek op van de blijvende en elastische vervorming van het anker 
onder de proefbelasting. De elastische vervorming van het anker moet zich situeren tussen de 
grenzen die in DIN 4125:1990 worden aangegeven. 

5.2.3.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
Het uitvoeren van een geschiktheidsproef wordt uitgedrukt in stuks. 

5.2.3.3 Korting wegens minderwaarde 
De aanbestedende overheid zal de korting wegens minderwaarde bepalen in geval van:  
- niet correct uitvoeren van de geschiktheidsproef; 
- ontbreken van voorafgaandelijke documenten of een duidelijk en volledig rapport met de 

resultaten en interpretatie van de proef of bij ontbreken van gegevens in deze documenten. 
Indien volgende essentiële gegevens betreffende de geschiktheidsproef niet worden geleverd, wordt 
de geschiktheidsproef niet aanvaard: 
- gegevens over het proefanker: staalsectie, staalkwaliteit, vrije lengte, wortellengte, aanzetniveau 

wortel, niveau ankerkop, uitvoeringsmethode, hellingshoek; 
- meetresultaten; 
- proefverloop. 

5.2.4 Uitvoeren van de aanvaardingsproef op voorgespannen grondankers 

5.2.4.1 Beschrijving 
In de post ‘aanvaardingsproef op een voorgespannen grondanker’ is begrepen: 
- het ter beschikking stellen van al het benodigde materiaal/materieel/personeel voor het 

uitvoeren van de proef; 
- het uitvoeren van de proef; 
- het verwerken van de resultaten van de proef; 
- het opstellen en leveren van een rapport per beproefd anker, met daarin minimaal de gegevens 

die hierna worden vermeld. Er worden 2 exemplaren op papier en een digitale versie bezorgd aan 
de aanbestedende overheid; 
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- alle leveringen en verrichtingen die nodig zijn om aan de voorschriften van dit artikel te voldoen; 
- alles wat nodig is voor een uitvoering volgens de regels van goed vakmanschap. 
Er wordt een aanvaardingsproef uitgevoerd op elk grondanker van het werk. Deze proef gebeurt 
volledig conform punt 11 van DIN 4125:1990 ‘Verpressanker - Kurzzeitanker und Daueranker - 
Bemessung, Ausführung und Prüfung’ (november 1990). 
De aanvaardingsproef is bedoeld om na te gaan of elk uitgevoerd anker geschikt is voor het opnemen 
van de dienstlast. 

5.2.4.1.A VERLOOP VAN DE AANVAARDINGSPROEF 

 Rapport: anker van het werk met aanvaardingsproef 
Van elk anker waarop een aanvaardingsproef wordt uitgevoerd, wordt een rapport afgeleverd aan de 
aanbestedende overheid. Dit rapport bevat minimum de volgende gegevens van het betreffende 
anker: 
- het ankernummer (komt overeen met het ankernummer op het uitvoeringsplan); 
- de dienstlast conform uitvoeringsplan; 
- de breuklast conform uitvoeringsplan; 
- de voorspankracht conform uitvoeringsplan; 
- de aard van de grond: cohesief/niet-cohesief/rots; 
- de vrije lengte van het anker; 
- de gemeten verplaatsing van de ankerkop (eventueel opgesplitst in vijzelopening en verplaatsing 

wand), minimum op de vereiste observatiemomenten; 
- indien vijzeldruk wordt gewijzigd (bijgepompt) tijdens een belastingsstap: aantal bar en wanneer; 
- de grafiek kracht - totale verplaatsing gedurende de verschillende belastingsstappen van de 

aanvaardingsproef (cf. figuur 8a van DIN 4125:1990); 
- de grafiek kracht - blijvende en elastische vervorming van het anker, met aanduiding van de 

grenslijnen a en b van DIN 4125:1990 (cf. figuur 8b van DIN 4125:1990); 
- de grafiek verplaatsing - log t bij de maximale proeflast, met aanduiding van de bijhorende 

kruipmaat ks ; 
- het anker voldoet volgens bovenvermelde aanvaardingsproef: ja/neen; 
- opmerkingen. 
Bovendien worden de ruwe data van de metingen onmiddellijk, ten laatste op het einde van de 
werkdag waarop de aanvaardingsproef is uitgevoerd, via mail overgemaakt aan de aanbestedende 
overheid. 

 Beproevingsprocedure 
Voor het aanspannen van de ankers wordt gebruik gemaakt van een vijzel die een constante druk 
kan aanhouden (indien systematisch drukverliezen worden waargenomen tijdens een belastingstrap 
wordt de vijzel vervangen) en die de te verwachten verplaatsing gedurende een belastingssprong in 
één keer kan halen. De verplaatsing van de ankerkop wordt gemeten t.o.v. een vast punt. 
Het anker wordt beproefd volgens de procedure die voorgeschreven wordt in punt 11 van  
DIN 4125:1990. 
Hierbij wordt de proeflast Fp gelijkgesteld aan 1,5 maal de dienstlast Fw. De initiële proeflast Fi 
bedraagt maximaal 0,2 maal de dienstlast. 
Het anker wordt in verschillende belastingstrappen (0,5 Fw; 0,75 Fw; 1,0 Fw; 1,25 Fw en 1,5 Fw ) van Fi 
tot Fp gebracht. Vervolgens wordt het anker opnieuw ontlast tot de initiële last Fi, waarna het wordt 
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vastgezet aan de voorspankracht, rekening houdend met de te verwachten spanningsverliezen (zie 
definitie in SB 260-24-5.1.1.3). 
Bij elke belastingstrap worden de ankerkracht en de verplaatsing van de ankerkop gemeten. 
Hierbij worden de minimum observatietijden voor de aanvaardingsproef van permanente ankers van 
Tabel 2 van DIN 4125:1990 gerespecteerd. In de opdrachtdocumenten wordt aangegeven of de 
observatietijden van cohesieve of niet-cohesieve grond worden gehanteerd.  
In de laatste belastingstrap (bij Fp = 1,5 Fw) wordt de verplaatsing meerdere keren afgelezen: 

Voor een observatietijd van minimum 
…minuten 

Verplaatsing registreren na … minuten 

5 1, 2 en 5 
15 1, 2, 5, 10 en 15 

Tabel 24-5-3 

De in tabel 2 van DIN 4125:1990 voorgeschreven minimum observatietijden dienen verlengd te 
worden als: 
- de verlenging van het anker tussen de 5e en 15e minuut groter is dan 0,25 mm voor cohesieve 

bodem; 
- de verlenging van het anker tussen de 2e en 5e minuut groter is dan 0,2 mm voor niet-cohesieve 

bodem of rotsbodem. 
In deze gevallen wordt de observatietijd verlengd tot de kruipmaat éénduidig kan bepaald worden.  
Voor heterogene niet-cohesieve gronden en heterogene rotsgronden gelden eveneens de 
voorschriften voor cohesieve gronden. 

5.2.4.1.B INTERPRETATIE VAN DE PROEFRESULTATEN 
Voor de hoogste belastingstrap (Fp = 1,5 Fw) worden de gemeten verplaatsingen weergegeven in een 
grafiek verplaatsing (s) in functie van log tijd en wordt de kruipmaat ks bepaald, met ks = (s2 - 
s1)/log(t2/t1) en met s1 en s2 de verplaatsingen van de ankerkop op tijdstippen t1 en t2. 
Op basis van de proefresultaten van de aanvaardingsproef wordt eveneens de werkelijke vrije lengte 
van de grondankers nagegaan. Deze controle van de vrije lengte gebeurt volledig conform met punt 
12 van DIN 4125:1990. 
De opdrachtnemer maakt een grafiek op van de blijvende en elastische vervorming van het anker 
onder de proefbelasting.  
Het anker wordt aanvaard als aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan: 
- de elastische vervorming van het grondanker situeert zich tussen de grenzen die in punt 12 van  

DIN 4125:1990 worden aangegeven; 
- de verlenging van het anker tussen de 5e en 15e minuut is niet groter dan 0,25 mm in het geval 

van cohesieve bodem OF: 
- de verlenging van het anker tussen de 2e en 5e minuut is niet groter dan 0,2 mm in het geval 

van niet-cohesieve bodem of rotsbodem; 
- in het geval dat de observatietijd werd verlengd ten opzichte van de minimum tijden die 

worden aangegeven in tabel 2 van de DIN 4125:1990, mag de kruipmaat ks niet groter zijn dan 
2 mm. 

Indien aan bovenstaande voorwaarden niet wordt voldaan, dan wordt het voorgestelde anker 
ongeschikt bevonden voor het opnemen van de dienstlast. 

5.2.4.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
Het uitvoeren van de aanvaardingsproef op grondankers wordt uitgedrukt in stuks. 
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5.2.4.3 Korting wegens minderwaarde 
De aanbestedende overheid zal de korting wegens minderwaarde bepalen in geval van: 
- niet correct uitvoeren van de aanvaardingsproef; 
- ontbreken van voorafgaandelijke documenten of een duidelijk en volledig rapport met de 

resultaten en interpretatie van de proef of bij ontbreken van gegevens in deze documenten. 
Indien volgende essentiële gegevens betreffende de aanvaardingsproef niet worden geleverd, wordt 
de aanvaardingsproef niet aanvaard: 
- volgende gegevens over het proefanker: staalsectie, staalkwaliteit, vrije lengte, wortellengte, 

aanzetniveau wortel, niveau ankerkop, uitvoeringsmethode, hellingshoek; 
- meetresultaten; 
- proefverloop. 

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

5.2.5.1 Beschrijving 
In deze post zijn begrepen: 
- het ter beschikking stellen van al het benodigde materiaal/materieel/personeel voor het 

uitvoeren van de proef; 
- het uitvoeren van de proef; 
- het verwerken van de resultaten van de proef; 
- alle leveringen en verrichtingen die nodig zijn om aan de voorschriften van dit artikel te voldoen; 
- alles wat nodig is voor een uitvoering volgens de regels van goed vakmanschap. 
Voor elke categorie van grondankers (ankers van hetzelfde type, verankerd in eenzelfde laag van het 
terrein en met dezelfde dienstlast) worden de volgende proeven uitgevoerd. 

1) De eerste vijf grondankers en vervolgens één grondanker op twintig worden beproefd, teneinde 
de spanningsverliezen in de trekkabel of trekstaaf te wijten aan het verankeren, te bepalen. 

2) Verloop van de proef: onmiddellijk na het verankeren bij een kracht gelijk aan de voorspankracht, 
bepaalt de opdrachtnemer met een nauwkeurige methode de werkelijk heersende kracht in het 
grondanker. 

1) De proeven op de eerste vijf grondankers laten toe de verliezen aan de vrije ankerkop te bepalen. 
De volgende grondankers worden dan verankerd bij een kracht gelijk aan de voorspankracht 
verhoogd met de hiervoor bepaalde verliezen aan de vrije ankerkop. 

2) De proeven op de andere grondankers laten toe na te gaan of de schatting van de verliezen juist 
was. 

5.2.5.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
Het controleren van de verliezen aan de vrije ankerkop bij voorgespannen ankers wordt uitgedrukt in 
stuks gecontroleerde grondankers. 

5.2.6 Controleren van de spanning in de loop van de tijd bij definitieve grondankers 
De opdrachtdocumenten bepalen de modaliteiten voor het controleren van de spanning in de loop 
van de tijd bij definitieve grondankers. 

5.2.7 Meten van de spanning in de passieve grondankers 

5.2.7.1 Beschrijving 
In deze post zijn begrepen: 
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- het ter beschikking stellen van al het benodigde materiaal/materieel/personeel voor het 
uitvoeren van de proef; 

- het uitvoeren van de proef; 
- het verwerken van de resultaten van de proef; 
- alle leveringen en verrichtingen die nodig zijn om aan de voorschriften van dit artikel te voldoen; 
- alles wat nodig is voor een uitvoering volgens de regels van goed vakmanschap. 
De spanning in de passieve grondankers wordt gemeten door er een vijzel op te plaatsen. Het 
systeem voor het meten voldoet aan de voorschriften van SB 260-24-5.1.1.10.B hierboven. 
De spanning wordt gemeten in willekeurig door de aanbestedende overheid gekozen passieve 
grondankers van het werk. 
In de opdrachtdocumenten kan het moment in de bouwfasering aangegeven worden waarop de 
kracht in de passieve grondankers zullen gemeten worden. 

5.2.7.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
Het meten van de spanning in een passief grondanker wordt uitgedrukt in stuks gecontroleerde 
grondankers.  

5.2.8 Aanvaardingsproef op een passief grondanker 

5.2.8.1 Beschrijving 
In deze post zijn begrepen: 
- het ter beschikking stellen van al het benodigde materiaal/materieel/personeel voor het 

uitvoeren van de proef; 
- het uitvoeren van de proef; 
- het verwerken van de resultaten van de proef; 
- alle leveringen en verrichtingen die nodig zijn om aan de voorschriften van dit artikel te voldoen; 
- alles wat nodig is voor een uitvoering volgens de regels van goed vakmanschap. 
Elk passief grondanker wordt bij wijze van aanvaardingsproef gedurende vijf minuten aangespannen 
tot 1,5 maal de dienstlast. 
Het systeem voor het meten voldoet aan de voorschriften van SB 260-24-5.1.1.10.B. 
In de opdrachtdocumenten kan het moment in de bouwfasering aangegeven worden waarop de 
aanvaardingsproef op het passieve grondanker zal uitgevoerd worden. 

5.2.8.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
Het uitvoeren van de aanvaardingsproef op een passief grondanker wordt uitgedrukt in stuks 
beproefde grondankers. 

5.3 Stalen trekstaven 
Dit artikel bevat de voorschriften voor stalen trekstaven in o.m. volgende toepassingen: 
- passieve staafankers met ankerschot of -wand; 
- als trekkers tussen twee damwanden,… 
In deze post zijn inbegrepen: 
- leveren en plaatsen van stalen trekstaven; 
- leveren en plaatsen van stalen wigvormige plaatjes indien de stalen trekstaven niet loodrecht 

staan t.o.v. te verankeren wand, ankerschot, ankerwand,...; 
- leveren en plaatsen van moeren en tegenmoeren; 
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- voorzien van schroefdraad op de stalen trekstaaf ter plaatse van schroefverbindingen; 
- leveren en plaatsen van verbindingsmoffen indien van toepassing; 
- HDPE-buis rond de stalen trekker indien dit geëist wordt in de opdrachtdocumenten; 
- anticorrosief materiaal tussen stalen staaf en HDPE-buis indien dit geëist wordt in de 

opdrachtdocumenten. 

5.3.1 Beschrijving 
Tenzij hiervan afgeweken wordt in de opdrachtdocumenten, is de vloeigrens van het staal voor de 
trekstaven minimaal 350 N/mm² en de staalkwaliteit J0. 
De trekkracht (karakteristieke waarde) die de stalen trekstaaf moet opnemen, wordt vermeld in de 
opdrachtdocumenten. 
De lengte en diameter van de stalen trekstaven, evenals de afmetingen en staalkwaliteit van de 
wigvormige plaatjes indien van toepassing, worden vermeld in de opdrachtdocumenten.  
De moeren en tegenmoeren zijn van de klasse 8. 
Indien er wordt gebruik gemaakt van een mechanische verbinding tussen de stalen trekelementen, 
dan wordt het systeem van de mechanische verbinding voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd 
aan de aanbestedende overheid. De opdrachtnemer toont aan dat het voorgestelde systeem de 
krachten kan overdragen waarvoor het ontworpen werd. Hiertoe legt hij een keuringsdocument voor 
van een externe keuringsinstelling die gecertificeerd is volgens NBN EN ISO/IEC 17020 door BELAC of 
door een gelijkwaardige buitenlandse accreditatieinstelling, of van een externe certificatie-instelling 
die gecertificeerd is volgens NBN EN ISO/IEC 17065 door BELAC of door een gelijkwaardige 
buitenlandse accreditatieinstelling. 
In de opdrachtdocumenten kunnen bijkomende eisen inzake vervorming, slip,… van de 
schroefverbinding gesteld worden. 
Bij het uitsnijden van de schroefdraad in de stalen trekkers dient rekening gehouden te worden met 
het feit dat de trekkers worden thermisch verzinkt. Bijgevolg moet in de schroefdraad een minimale 
speling van 200 µm worden voorzien om de moeren na het thermisch verzinken nog te kunnen 
aanbrengen. 
Indien de stalen trekkers moeten geplaatst worden doorheen betonuitsparingen (bv. in ankerschot), 
wordt de resterende betonuitsparing daarna volledig gevuld met beton met fijne granulaten, max. 
korrelgrootte 6 mm. Dit beton is van dezelfde kwaliteit als dat van het betonnen element waarin de 
uitsparing is. Dit beton voldoet aan de voorschriften in SB 260-25 en wordt betaald in een aparte 
post. 
Tenzij anders bepaald in de opdrachtdocumenten, is de grond waarop de stalen trekkers gelegd 
worden vooraf voldoende verdicht volgens de bepalingen van SB 260-4. Deze werken maken het 
voorwerp uit van (een) aparte post(en) in het SB 260-4. 
Bovendien moet het bovenoppervlak van de (aanvullings)grond als volgt zijn afgewerkt: 
- het bovenvlak moet vlak worden afgewerkt, en onder de juiste helling (de langshelling van de 

trekkers) worden gebracht, zodat de trekkers meteen volgens het juiste profiel liggen; 
- het bovenoppervlak van de grond moet op het niveau waar de trekkers worden geplaatst een 

minimale samendrukbaarheidsmodulus M1 = 17 MPa bezitten, met een tolerantie van 2 MPa. Dit 
zal worden nagegaan door middel van plaatbelastingsproeven. 

Tenzij anders bepaald in de opdrachtdocumenten worden de stalen trekkers, en alle eventuele stalen 
plaatjes, moeren, tegenmoeren, schroefhulzen thermisch verzinkt. Deze thermische verzinking wordt 
beschreven en betaald in SB 260-33. 
De opdrachtdocumenten bepalen of al dan niet bijkomend een omhulling rond de stalen staaf wordt 
voorzien ter bescherming tegen mechanische beschadiging en corrosie. In dat geval wordt een HDPE-
buis rond de stalen staaf geplaatst, en wordt de ruimte tussen HDPE-buis en stalen staaf gevuld met 
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een anticorrosief materiaal. Ook de uiteinden worden in dit geval beschermd. Een 
uitvoeringstekening is ter goedkeuring voor te leggen aan de aanbestedende overheid.  

5.3.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
Deze post wordt uitgedrukt in kg staal. Voor de berekening van de staalhoeveelheid wordt het staal 
van de stalen trekkers in rekening gebracht. De moeren, tegenmoeren, verbindingsmoffen, HDPE-
buis rond de stalen trekker (indien geëist), vulling met anticorrosief materiaal (indien geëist), 
wigvormige stalen plaatjes (indien de trekker niet loodrecht op de ondergrond staat waaraan hij 
wordt bevestigd), zijn een last van de aanneming. Het maken van de schroefdraad op de trekkers en 
de proeven op het schroefverbindingssysteem en het leveren van het keuringsdocument van de 
mechanische verbinding tussen de trekstaven zijn inbegrepen in deze post.  
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6 VERSNELDE CONSOLIDATIE 

6.1 Beschrijving 
Versnelde consolidatie wordt bij grondconstructies hoofdzakelijk gebruikt voor het versnellen van 
het zettingsproces en het verhogen van de stabiliteit. Er kan hierbij een keuze gemaakt worden 
tussen zanddrains en geprefabriceerde kunststofdrains. 
De verschillende systemen zijn: 
- geheide zandpalen of met voerbuizen geboorde zandpalen; 
- gespoten zandpalen; 
- wieken uit karton of geperforeerde kunststof; 
- zandkousen. 

6.1.1 Materialen 

6.1.1.1 Zand voor zandpalen en draineerlaag 
Zand voor draineringen volgens SB 250-3-6.2.1. 

6.1.1.2 Wieken uit karton of geperforeerde kunststof 
In de wieken zijn in de langsrichting kanaaltjes voorzien om de waterafvoer toe te laten. 
Het karton, met zeer fijne poriën, is chemisch (met arsenig zout) behandeld om een goede werking in 
de loop van de tijd te waarborgen. 

6.1.2 Uitvoering 

6.1.2.1 Geheide zandpalen of met voerbuizen geboorde zandpalen 
De onderlinge afstand en de diameter van de zandpalen wordt gespecificeerd in de 
opdrachtdocumenten. 

6.1.2.2 Gespoten zandpalen 
De onderlinge afstand en de diameter van de zandpalen wordt gespecificeerd in de 
opdrachtdocumenten. 
Om te beletten dat deze palen op bepaalde plaatsen door zeer sterke insnoeringen worden 
onderbroken worden ze voorzien van een zandkous. 

6.1.2.3 Wieken uit karton of geperforeerde kunststof 
De onderlinge afstand en de diameter van de wieken wordt gespecificeerd in de 
opdrachtdocumenten. 
De buitenste rij wieken wordt aan de grens van de ophoging aangebracht. 
De wieken worden in de grond gebracht door middel van een aangepaste machine, die zo is 
ontworpen dat de wiek ter plaatse blijft wanneer de geleide-inrichting wordt teruggetrokken. 

6.1.2.4 Zandkousen 
De zandkousen bestaan uit een weefsel in synthetisch materiaal waarvan de maasopeningen 
maximum 0,5 mm bedragen. 
De diameter van de kous bedraagt min. 5 cm en is gevuld met zeer fijn grind (1/3). 
De kous wordt, gevuld met het grind, in de boorgaten aangebracht. 
De onderlinge afstand van de zandkousen is dezelfde als de onderliggende afstand van de wieken. 



 GEOTECHNISCHE CONSTRUCTIE-ELEMENTEN EN CONSTRUCTIES 

december 2021 standaardbestek 260 versie 2.0a 24-139 

Na het wegnemen van de teelaarde wordt een 1 m dikke laag zand voor draineringen volgens  
SB 250-3-6.2.1 aangebracht. Dit zand wordt betaald als aanvullingsmateriaal.  
Op de plaatsen waar de dikte van de slappe laag zodanig is dat een verticale drainering onnodig 
wordt, wordt de draineerlaag van 1 m dikte wel doorgetrokken tot aan de grens aangeduid op de 
opdrachttekeningen. 

6.1.2.5 Meeraanvullingen noodzakelijk door de zetting van de slappe grondlagen 
Ter plaatse van de in de opdrachtdocumenten gespecificeerde dwarsprofielen worden de, door de 
zetting van de slappe grondlagen, noodzakelijke meeraanvullingen opgemeten. Hiertoe worden in elk 
van de dwarsprofielen die gekozen worden in gemeen overleg tussen opdrachtnemer en de 
aanbestedende overheid, drie betonplaten (2 m x 2 m x 0,20 m) op de draineerlaag geplaatst. 
Eén van de betonplaten wordt geplaatst in de as van de ophoging; de beide anderen worden 
geplaatst elk onder de kruin van de ophoging. 
Bij de plaatsing worden de niveaus van de betonplaten opgemeten. 
Na zakking van het terrein, worden op aanvraag van de opdrachtnemer de niveaus opgenomen met 
behulp van een sondeerapparaat. 
Tussen de opgemeten punten in lengterichting wordt geïnterpoleerd; tussen de opgemeten punten 
per dwarsprofiel wordt een cirkelvormige kromme getrokken die het zakkingsprofiel benadert. 
De levering, plaatsing en opmeting van de betonplaten is een last van de aanneming.  

6.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De wieken, zandpalen of zandkousen worden betaald volgens de werkelijk uitgevoerde lengten per 
m. 
De aanvulling met draineerzand: per m³. 
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7 GRONDVERBETERING 

7.1 Soilmix als grondverbetering 
De opdrachtdocumenten bepalen de modaliteiten van soilmix als grondverbetering. 

7.2 Grindkernen 
De opdrachtdocumenten bepalen de modaliteiten van grindkernen. 
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10 STRANDHOOFDEN 
Een strandhoofd is een relatief lange en slanke constructie die (praktisch) haaks op of onder een 
lichte hoek met de kustlijn in zee steekt. De functie is het beperken van de stranderosie door het 
langstransport van het zand ten gevolge van de eb- en vloedstromen. De resultante van deze 
stromingen is langs onze Vlaamse Kust Noordoost gericht.  
Een strandhoofd bestaat meestal uit drie verschillend opgebouwde delen, van land naar zee toe 
genaamd: sectie A, sectie B en sectie C.  
Deze onderverdeling in drie delen vindt zijn oorsprong in de uitvoeringsmodaliteiten, zowel in het 
verleden als nu. Performantere uitvoeringsmiddelen en betere cementsoorten hebben ervoor 
gezorgd dat de lengte van sectie B afgenomen is en dat deze meer zeewaarts aangelegd kan worden. 
Hierdoor is de lengte van sectie A toegenomen t.o.v. vroeger. Sectie C heeft praktisch geen 
wijzigingen opgelopen. 
Sectie A: 
- het “worteleinde” van sectie A begint tegenaan de zeedijkglooiing of tegenaan de duinvoet; 
- kruinhoogte volgens opdrachtdocumenten (is namelijk afhankelijk van het strandprofiel en 

hoogte op de specifieke locatie). 
Sectie B: 
- start vanaf het zeewaartse uiteinde van sectie A; 
- gemiddelde lengte van 50 meter; 
- kruinhoogte volgens opdrachtdocumenten (is namelijk afhankelijk van het strandprofiel en 

hoogte op de specifieke locatie). 
Sectie C: 
- start vanaf het zeewaartse uiteinde van sectie B; 
- eindigt volgens de opdrachtdocumenten; dit kan boven, ter hoogte van of onder de laagwaterlijn 

zijn; 
- zelfde helling als secties A en B, met dien verstande dat, eens de rijweg een bepaalde kruinhoogte 

bereikt heeft er horizontaal verder gewerkt wordt tot aan het zeewaarts uiteinde: de rijweg 
midden sectie C dient immers steeds bij laagwater bereikbaar te zijn voor onderhoudswerken aan 
het strandhoofd. 

Vuistregel: de lengte van een strandhoofd is minstens dezelfde als de tussenafstand tussen twee 
strandhoofden. 

10.1 Sectie A 

10.1.1 Beschrijving 
Deze sectie bestaat uit een op een scheidingslaag aangebrachte kern van brokkenpuin welke 
gepenetreerd wordt met beton. Aan weerszijden is deze kern gevat door een plasberm bestaande uit 
schanskorven, gevuld met brokkenpuin en waarvan boven- en buitenste zijvlak met beton 
gepenetreerd. De bekleding van de kern en zijbelopen gebeurt in metselwerk van regelmatige 
breukstenen of geprefabriceerde betonblokken. 
Afmetingen (tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten): 
- kruinbreedte 3,00 m; 
- helling zijbelopen: 12/4; 
- totale breedte kruin en zijbelopen: 12,00 m; 
- helling plasbermen: 20/4; 
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- breedte plasbermen: minstens één lengte van een schanskorf, dus minstens 4,00 m; 
- minimale breedte van sectie A: 20,00 m; 
- buitenste bovenkant plasbermen (gepenetreerde schanskorven): minstens lager of gelijk aan 

bestaand strandpeil; de breedte van sectie A kan dus meer dan 20,00 m bedragen indien er 
supplementaire schanskorven geplaatst moeten worden om onder het bestaande strandpeil te 
komen. 

10.1.1.1 Materialen 
De materialen zijn: 
- geotextiel als scheidingslaag volgens tabel 6 van PTV 829: type 6a of type 6b naargelang de 

ondergrond; 
- brokkenpuin voor de kern volgens SB 250-3-7.2; 
- wapeningsnetten voor schanskorven volgens SB 250-3-12-12; 
- brokkenpuin voor de vulling van de schanskorven volgens SB 250-3-7.2; 
- te verwerken beton voor de deklaag van de kern en voor de deklaag van de schanskorven voldoet 

aan SB 260-25-1; 
- te verwerken beton voor de funderingslaag volgens SB 260-25-1;  
- geprefabriceerde betonblokken voor de bekleding.  

De geprefabriceerde betonblokken worden gevormd in een stevige bekisting. Het beton wordt 
verdicht door trillen op de bekisting. Bijzondere aandacht moet na het ontkisten worden besteed 
aan de maatvastheid van de blokken. Het bovenvlak moet geprofileerd worden door het 
indrukken van een geprofileerde stempel tijdens het vormen van de blokken. Het model van de 
profilering dient een imitatie te zijn van het bovenvlak van een regelmatige breuksteen die voor 
de bouw van strandhoofden en zeedijkglooiingen gebruikt wordt. De hoogte van de oneffenheden 
dient 1 à 2 cm te bedragen. 
De geprefabriceerde betonblokken met structuuroppervlak hebben als afmetingen: 
1,00 x 0,43 x 0,25 m. 
Het te verwerken beton voldoet aan SB 260-25-1; 

- regelmatige breukstenen voor de bekleding volgens omzendbrief nr. 576-P/1:1981 en 
omzendbrief nr. 576-P/3:1989; 

- fijnkorrelig beton voor de voegvulling volgens SB 260-25-1; 
- brokkenpuin voor aansluiting met zeedijkglooiingsvoet en plasberm volgens SB 250-3-7.2. 

10.1.1.2 Uitvoering 
Het aanbrengen van een scheidingslaag gebeurt volgens SB 250-4-7. 
De overlappingen tussen de stroken scheidingslaag dienen haaks te liggen t.o.v. de lengte-as van het 
strandhoofd. 
De scheidingslaag dient voldoende door te lopen onder de schanskorven (zie opdrachtdocumenten). 
Na de plaatsing van de scheidingslaag wordt de kern aangelegd door het puinlichaam te profileren en 
aan te leggen volgens het opgelegde profiel. Alle puinaanvullingen worden verdicht en ingewalst tot 
een goed aaneensluitende massa. Ze worden daarenboven volledig verzand door het inwateren van 
zand en dit per lagen van max. 0,30 m dikte en tot op 0,05 m van het bovenvlak van elke laag. Alle 
holle ruimten in de puinaanvulling moeten met fijn puin en zand gevuld zijn. Waar de gevlakte 
puinaanvullingen in een latere post gepenetreerd worden, dient de verzanding te gebeuren volgens 
de bepalingen van de opdrachtdocumenten. 
De schanskorven dienen te worden gelegd op de plaats en volgens de geometrie aangeduid op de 
plannen. De gevulde schanskorven worden verzand tot 0,05 m van het bovenvlak. 
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De kern (onder de kruin en de zijbelopen) wordt voorzien van een gesloten deklaag die bestaat uit  
100 l beton per m². 
De met beton te bedekken oppervlakken van de schanskorven worden vooraf met water afgespoten 
zodat een goede indringing van het beton tussen de puinbrokken gewaarborgd is. Het bovenvlak en 
de buitenste zijvlakken van de schanskorven worden voorzien van een gesloten deklaag die bestaat 
uit 150 l beton per m². De deklaag wordt zo uitgevoerd dat de draden van het boven- en zijvlak van 
de schanskorven minstens 0,05 m in het beton verzonken zitten.  
Indien het buitenste zijvlak van de schanskorven vooraf wordt gebetonneerd, dienen de voegen 
tussen de geplaatste schanskorven over een diepte van minstens 0,15 m met fijnkorrelig beton 
gevuld te worden. De betondeklaag wordt aan de bovenkant met de nodige zorg afgewerkt. 
De funderingslaag/betononderlaag van de bekleding wordt in beton aangelegd. De opdrachtnemer 
levert en verwerkt het beton in een laag van 0,05 m dikte. 
De herbruikbare en/of nieuw te leveren breukstenen voor de aanleg van de bekleding worden 
geplaatst volgens de opdrachtdocumenten. Bij het plaatsen worden de stenen zo gekozen dat de in 
het dagvlak van de bekleding liggende voegen evenwijdig zijn met de ruglijn van het strandhoofd, 
zonder dat het nochtans vereist is dat deze voegen over de ganse lengte van de bekleding doorlopen. 
De ruglijn van het strandhoofd is de snijlijn van het verticaal vlak gaande door de as van het 
strandhoofd met het buitenoppervlak van het strandhoofd. De voegen van het metselwerk worden 
opgevuld. 
De geprefabriceerde betonblokken met structuuroppervlak voor de aanleg van de bekleding worden 
geplaatst volgens de opdrachtdocumenten. Vóór de verwerking dienen de blokken gereinigd en met 
water verzadigd te worden om de hydraulische binding met het beton van de vermetsing te 
bevorderen. De blokken worden in halfsteensverband geplaatst.  
De voegen van het metselwerk worden gevuld. Er moet bijzondere zorg besteed worden aan de 
voegvulling die stevig dient aangestampt te worden zodat de voegen over de volledige hoogte van de 
blokken gevuld zijn. 
Het verwezenlijken van een degelijke aansluiting tussen het worteleinde van het nieuw te bouwen 
strandhoofd op de bestaande zeedijkglooiing en de plasberm omvat: 
- het maken van een sleuf of het uitvoeren van een gedeeltelijke ontmanteling van de bekleding in 

de bestaande glooiing en plasbermen om een degelijke aansluiting te bekomen met de zijbelopen 
en plasberm van het nieuw te bouwen strandhoofd; 

- het penetreren van de gevlakte bovenlaag à rata van 150 l beton per m² van de plasberm; 
- het verwijderen van alle afbraakproducten buiten het domein van het Vlaams Gewest en alle 

nodige leveringen en werken die de aanbestedende overheid nodig acht om verwezenlijken van 
een degelijke aansluiting, zoals voegwerk, baksteen- of breuksteenmetselwerk, enz. te realiseren. 

10.1.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
Het leveren en plaatsen van de scheidingslaag wordt uitgedrukt in m². 
De aanvullingen met brokkenpuin voor de aanleg van de kern wordt uitgedrukt in m³. De 
hoeveelheden worden gemeten volgens de ter plaatse opgemeten voor- en naprofielen. 
Het leveren en plaatsen van schanskorven wordt uitgedrukt in m². Inbegrepen zijn het grondverzet, 
de leveringen en de werken nodig voor het onder profiel plaatsen van de schanskorven. 
Het beton voor de deklaag van de kern wordt uitgedrukt in m². 
Het beton voor de deklaag van de schanskorven wordt uitgedrukt in m². 
De aanleg van de bekleding met herbruikbare regelmatige breukstenen wordt uitgedrukt in m³. 
Inbegrepen zijn de gebeurlijke kleine bekistingen voor het aanleggen van de 
funderingslaag/betononderlaag, de aanvoer van de stenen en het opvoegen. 
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De aanleg van de bekleding met nieuw te leveren regelmatige breukstenen wordt uitgedrukt in m³. 
Inbegrepen zijn de gebeurlijke kleine bekistingen voor het aanleggen van de 
funderingslaag/betononderlaag en het opvoegen. 
De aanleg van de bekleding met geprefabriceerde betonblokken met structuuroppervlak wordt 
uitgedrukt in m². Inbegrepen zijn de gebeurlijke kleine bekistingen voor het aanleggen van de 
funderingslaag/betononderlaag en het opvoegen. 
Het maken van een aansluiting tussen het strandhoofd en de zeedijkglooiing en de plasberm wordt 
uitgedrukt als een globale prijs. 

10.1.3 Controles 
De voegen van de bekleding uitgevoerd met breukstenen zijn 0,03 m ± 0,01 m/0,06 m ± 0,01 m 
breed. 
De voegen van de bekleding uitgevoerd met geprefabriceerde betonblokken zijn  
0,04 m ± 0,01 m/0,07 m ± 0,01 m breed. 

10.1.4 Herstellingen 
Bij herstellingswerken wordt de funderingslaag/betononderlaag van de bekleding in een laag van  
0,15 m dikte aangelegd. 

10.2 Sectie B 

10.2.1 Beschrijving 
Deze sectie is identiek qua opbouw als sectie A, zie SB 260-24-110.1.1.1.1, ook de materialen zijn 
dezelfde maar de uitvoering is verschillend. 

10.2.1.1 Materialen 
Zie SB 260-24-110.1.1.1.1.1.1. 

10.2.1.2 Uitvoering 
Sectie B is meer zeewaarts en dus lager gelegen dan sectie A. Gevolg is dat voor de bouw van sectie B 
nog veel meer rekening moet gehouden worden met de getijden als bij sectie A. 

10.2.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
Zie SB 260-24-110.1.2.1.2, behalve de aansluiting tussen het strandhoofd en de zeedijkglooiing en 
plasberm die bij sectie B niet voorkomt. 

10.2.3 Controles 
Zie SB 260-24-110.1.3.1.3. 

10.2.4 Herstellingswerken 
Zie SB 260-24-110.1.4.1.4. 

10.3 Sectie C 

10.3.1 Beschrijving 
Deze sectie bestaat uit een zinkstuk welke door middel van zinkstenen afgezonken wordt. De hierop 
aangebrachte steenbestortingen bestaan uit verschillende kalibers breukstenen welke onder profiel 
dienen te worden gebracht. De kruin van deze sectie wordt ingesloten en geëffend door middel van 
kleinere breukstenen en penetratie voor het verwezenlijken van de rijweg. 
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10.3.1.1 Materialen 
De materialen zijn: 
- zinkstukken volgens de opdrachtdocumenten; 
- ruwe breukstenen te gebruiken als zinkstenen volgens SB 250-3-7.2.1. Tenzij anders vermeld in de 

opdrachtdocumenten, bedragen de uiterste massagrenzen van de ruwe breukstenen LMA 10/60; 
- ruwe breukstenen voor de steenbestortingen volgens SB 250-3-7.2.1. Tenzij anders vermeld in de 

opdrachtdocumenten, bedragen de uiterste massagrenzen van de ruwe breukstenen HMA 
1.000/3.000 voor de randinsluiting van de rijweg en van de ruwe breukstenen HMA 300/1.000 
voor 40 % en HMA 1.000/3.000 voor 60 % van de te verwerken hoeveelheid voor de andere 
bestortingen; 

- ruwe breukstenen te gebruiken als holtevulling ter plaatse van de rijweg volgens SB 250-3-7.2.1. 
Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten, bedragen de uiterste massagrenzen van de 
ruwe breukstenen LMA 40/200 of LMA 60/300 en van LMA 10/60; 

- ruwe breukstenen te gebruiken als holtevulling buiten de rijweg volgens SB 250-3-7.2.1. Tenzij 
anders vermeld in de opdrachtdocumenten, bedragen de uiterste massagrenzen van de ruwe 
breukstenen 80 à 200 kg per stuk; 

- beton voor het penetreren van de rijweg is colloïdaal beton of onderwatergestort beton type C 
volgens SB 260-25-7. 

10.3.1.2 Uitvoering 
De modaliteiten voor het leveren en plaatsen van zinkstukken worden bepaald in de 
opdrachtdocumenten. 
De oriëntatie van de onderste wiepen van het onderrooster van het zinkstuk dient haaks op de 
stroming te staan. 
Voegen in de zinkstukken volgens de lengterichting van het strandhoofd zijn niet toegelaten. 
Het leveren en verwerken van de zinkstenen voor het tot zinken brengen van de zinkstukken dient te 
gebeuren op de plaats en volgens de geometrie die aangeduid staan op de opdrachtdocumenten.  
De bestortingen voor het afzinken van het zinkstuk, gebeuren à rata van 150 kg/m² voor een zinkstuk 
in rijshout van 0,50 m dikte en à rata van 75 kg/m² voor een zinkstuk in polyethyleen- of 
polypropyleenweefsel. 
De bestortingen met ruwe breukstenen dienen te gebeuren op de plaats en volgens de geometrie die 
aangeduid staan op de opdrachtdocumenten. 
Voor het moment en wijze van uitvoering zijn volgende bepalingen van toepassing: 
- voordat de zware stortstenen van 1.000 à 3.000 kg op de zinkstukken gestort worden, dient 

vooraf een laag ruwe breukstenen van 300 à 1.000 kg per stuk op de zinkstukken gestort te 
worden à rata van ongeveer 400 kg per m² zinkstuk. Deze bestortingen dienen voor de opbouw 
van de zijflanken, het zeewaarts talud, het zetwerk onder de rijweg en de twee eerste vullingen 
(respectievelijk 1.000 à 3.000 kg en 300 à 1.000 kg) van de holten tussen de zware stortstenen van 
de randinsluiting van de rijweg en op de zijflanken en op het zeewaarts talud tot aan het nulpeil; 

- het aanbrengen van de ruwe breukstenen met uiterste massagrenzen van 1.000 à 3.000 kg voor 
de randinsluiting; 

- het profileren van de steenbestortingen bestaat uit het onder profiel brengen van de stortstenen 
van 300 à 1.000 kg voor 40 % en van 1.000 à 3.000 kg voor 60 % ter plaatse van de kruin van het 
strandhoofd over een strook van 3,00 m breed met het oog op het verwezenlijken van de rijweg 
(geëffende en gesloten bovenlaag); 

- tevens bestaat het profileren uit het zo dicht mogelijk aaneensluitend plaatsen van de ruwe 
breukstenen van 1.000 à 3.000 kg op de randen van die geëffende strook met het oog op het 
verwezenlijken van de randinsluiting van de rijweg; 
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- nadat de bestortingen met zware stenen onder het gewenste profiel liggen (rijweg op de kruin), 
worden de ruwe breukstenen voor holtevulling ter plaatse van de rijweg aangebracht; 

- voor de holtevulling met ruwe breukstenen zijn volgende bepalingen van toepassing, aangevuld 
als volgt: 
- vullen van de holten tussen de geprofileerde stortstenen op de kruin van het strandhoofd over 

de breedte van 3,00 m van de rijweg met kleinere stenen met een massa van 40 à 200 kg of 60 
à 300 en van 10 à 60 kg tot het verwezenlijken van een zo dicht mogelijke geprofileerde, 
gesloten en geëffende bovenlaag als rijweg. Iedere holte dient gevuld te worden met één 
steen van gepaste vorm en grootte; 

- de penetratie van de rijweg met colloïdaal beton à rata van 200 l/m² van de geëffende 
bovenlaag op de kruin (rijweg) over een breedte van 3,00 m; 

- voor de holtevulling buiten de rijweg zijn volgende bepalingen van toepassing: 
- leveren en aanvoeren van de stenen met autovrachtwagens. Na voorafgaande holtesluitingen 

achtereenvolgens met gepaste zware stenen van de massareeksen 1.000 à 3.000 kg en 300 à 
1.000 kg, verdere vulling en sluiting van de holten tussen de zware stortstenen van de 
randinsluiting en op de zijflanken en op het zeewaarts talud tot aan het nulpeil met kleinere 
stenen van 80 à 200 kg; 

- iedere holte dient gevuld te worden met één steen van gepaste grootte en vorm; 
- op de zijflanken en op het zeewaarts talud wordt de holtevulling en sluiting uitgevoerd vanaf 

de rijweg naar beneden toe tot het nulpeil. 

10.3.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
Het leveren en plaatsen van het zinkstuk wordt uitgedrukt in m². 
Het leveren en verwerken van de zinkstenen wordt uitgedrukt in ton. 
Het leveren en verwerken van ruwe breukstenen voor steenbestortingen wordt uitgedrukt in ton, 
aangevuld als volgt: de stenen die buiten het werk of niet op de gepaste plaats liggen, worden niet 
aangerekend. Hetzelfde geldt voor de stenen die boven de opgelegde profielen liggen, rekening 
houdend met de controles zoals vermeld in SB 260-24-10.3.3.3.3. 
De hoeveelheid te profileren steenbestortingen wordt uitgedrukt in m². De stenen die buiten het 
werk of niet op de gepaste plaats liggen, worden niet aangerekend. Hetzelfde geldt voor de stenen 
die boven de opgelegde profielen liggen, rekening houdend met de toleranties vermeld in 
SB 260-24-10.3.3.3.3. 
Het leveren en ter plaatse storten of aanvoeren van de ruwe breukstenen is begrepen in de prijs van 
het leveren en verwerken van ruwe breukstenen. Maar het regelmatig profileren of zetten van de 
ruwe breukstenen met de kraan is begrepen in de prijs van de hoeveelheid te profileren 
steenbestortingen. 
Het leveren van ruwe breukstenen voor holtevulling ter plaatse van de rijweg wordt uitgedrukt in 
ton. Bij de bepaling van de in de bijhorende meetstaat opgenomen hoeveelheid is rekening 
gehouden met een geschat steenverbruik van 1,7 ton/m². 
Het aanbrengen van stenen voor holtevulling ter plaatse van de rijweg wordt uitgedrukt in m². De 
stenen die buiten het werk of niet op de gepaste plaats liggen, worden niet aangerekend. Hetzelfde 
geldt voor de stenen die boven de opgelegde profielen liggen, rekening houdend met de toleranties 
vermeld in SB 260-24-10.3.3.3.3. 
De penetratie van de rijweg met colloïdaal beton wordt uigedrukt in m². 
Het leveren en verwerken van ruwe breukstenen voor holtevulling buiten de rijweg wordt uitgedrukt 
in ton. Bij de bepaling van de hoeveelheid die in de bijhorende meetstaat is opgenomen, is rekening 
gehouden met een geschat steenverbruik van 0,8 ton per m². 
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10.3.3 Controles 
De zinkstenen zijn onderworpen aan voorafgaande technische keuring. 
Voor de ruwe breukstenen en het profileren ervan, zijn de bepalingen van voorgaande artikels van 
toepassing, aangevuld als volgt: 
- op de zijflanken van de steenbestortingen wordt er een tolerantie op de getekende hoogten 

toegestaan van maximum 0,30 m in meer en in min. De zijflanken van de steenbestortingen op de 
C-sectie dienen dus regelmatig onder profiel gelegd te worden; 

- op de kruin worden er geen afwijkingen toegestaan op de profielen die afgebeeld zijn op de 
plannen (na het aanbrengen van de stenen voor holtevulling ter plaatse van de rijweg). 
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11 GOLFBREKERS 
De opdrachtdocumenten bepalen de eisen m.b.t. golfbrekers. 
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12 ZEEDIJKEN 

12.1 Zeedijkglooiing 

12.1.1 Beschrijving 
Dit artikel betreft het herbouwen van de zeedijkglooiing. De lengte wordt gespecificeerd in de 
opdrachtdocumenten. 
De werken omvatten: 
- het leveren en heien van stalen damplanken; 
- het aanleggen van een werkvloer in mager beton; 
- het leveren en verwerken van beton en wapeningsstaal; 
- het leveren en plaatsen van elementen voor de glooiingsbekleding (ofwel prefab betonblokken, 

ofwel bakstenen, ofwel betonkeien) inclusief het opvoegen en de onderlaag; 
- het leveren en plaatsen van vlotplaten in beton; 
- ofwel het leveren en plaatsen van dekstenen (ofwel in beton, ofwel in natuursteen), ofwel 

kruinbalk aanleggen en bewerken; 
- het realiseren van uitzettings- en aansluitingsvoegen; 
- het realiseren van één of meerdere trappen in de glooiing. 
In dit artikel zijn ook begrepen alle nodige werken aan de zeedijkwandelweg die noodzakelijk zijn om 
de zeedijkglooiing te kunnen herbouwen, zoals bijvoorbeeld het wegnemen en terugplaatsen van 
afsluitingspaaltjes of het afbreken en weer aanleggen van een gedeelte van de bevloering van de 
zeedijkwandelweg.  

12.1.1.1 Materialen 
Voor de beschoeiing van de zeedijkglooiing worden stalen damplanken aangewend. De bepalingen 
van SB 260-24-2.1.1.1.A zijn van toepassing, aangevuld met wat volgt. 
De lengte van de damplanken wordt opgegeven in de opdrachtdocumenten. 
De planken zijn uit één stuk en homogeen. 
De staalkwaliteit is minstens BS320/de staalkwaliteit is S320 GP. De stalen damplanken worden op 
alle vlakken bestreken met een beschermend product. Deze laag wordt aangebracht op een droge 
ondergrond. 
De damplanken worden verankerd met behulp van verankeringsdoken 50 x 10 x 400 mm, 
staalkwaliteit S 235 JR, die gelast worden op de damplanken.  
De verankeringsdoken zijn niet geverfd. Bij het lassen van de ankers op de damplanken moeten 
volgende voorzorgen genomen worden: grondige reiniging van de te lassen zones (verwijderen van 
de beschermende laag); voorverwarming van deze zones tot 100 °C minimum; gebruik van 
elektroden met basische bekleding en met minimum 4 mm diameter; de laswerken moeten 
uitgevoerd worden met inachtneming van de nodige beschutting tegen slechte 
weersomstandigheden.  
Het leveren van alle nodige hoek- en pasplanken, alle speciale stukken en leveringen tot het 
bekomen van een grond- en waterdichte beschoeiingswand, het leveren en voorzien van 
wachtklauwen aan de uiteinden zijn in de prijs begrepen.  
Het maken van de grond- en waterdichte aansluitingen tussen de nieuwe beschoeiing en de 
bestaande beschoeiing is met beton met sterkteklasse C 25/30. 
De glooiing zelf wordt opgebouwd met achtereenvolgens een werkvloer in mager beton, een laag in 
situ gewapend beton en een laag elementen. Er worden daarnaast dekstenen en voegen aangewend. 
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De werkvloer wordt uitgevoerd in mager beton, dat is beton van de sterkteklasse C 12/15 (zoals 
vermeld in artikel SB 260-25-1).  
Voor het maken van gewapend beton wordt wapeningsstaal gebruikt conform de bepalingen van  
SB 260-25-2 aangevuld als volgt.  
De bindijzers zijn van uitgegloeide ijzerdraad. Het wapeningsstaal is van staalkwaliteit BE 500 S. De 
wapening van de onderlegplaten ter plaatse van de voegen bestaat uit een roosterwerk met staven  
∅ 6 mm en met mazen van 0,10 m x 0,10 m.  
Voor het maken van de gewapend betonlaag op de werkvloer wordt beton gebruikt conform de 
bepalingen van SB 260-25-1 aangevuld als volgt.  
Het beton behoort tot de sterkteklasse C 35/45 en de omgevingsklasse EE4. Het nodige grondverzet, 
alle nodige aanpassingswerken voor de degelijke aansluiting met de bestaande constructies en alle 
nodige bestrijkingen zijn in de prijs begrepen. 
De elementen voor de glooiingsbekleding zijn ofwel geprefabriceerde betonblokken, ofwel 
bakstenen, ofwel betonkeien (zie opdrachtdocumenten). 
- De bekleding wordt vervaardigd met betonblokken. 

De bepalingen SB 260-25 zijn van toepassing voor wat betreft de geprefabriceerde betonblokken.  
De voegvulling tussen de geprefabriceerde betonblokken wordt bepaald in de 
opdrachtdocumenten als fijnkorrelig beton volgens SB 260-25-1.Het mortel voor voegvulling 
bevat 400 kg cement per m² zand. Het zand voor de mortel is een mengsel van ½ deel middelgrof 
en ½ deel fijn zand. De mortel heeft dezelfde cementsoort als de geprefabriceerde betonblokken.  
Onder de geprefabriceerde betonblokken wordt een funderingslaag/betononderlaag 
aangebracht. Het beton voor de funderingslaag/betononderlaag voldoet aan de normen en de 
dienstorders vermeld in SB 260-25-1 en moet de volgende eigenschappen hebben: 
omgevingsklasse EE4; betonsterkteklasse C35/45; consistentieklasse minimaal S2. 

- De bekleding wordt vervaardigd met bakstenen.  
De soort wordt beschreven in de opdrachtdocumenten. 
De bakstenen zijn welgevormd, goed gebakken, niet-verglaasd, hard, welklinkend, niet- 
vriesbarstig, zonder scheuren, barsten noch afbrokkelingen. Hun samenstelling is homogeen, 
zonder kleinoten, kalksteenbrokken, noch pyriet. De drukvastheid bedraagt minstens 150 kg per 
cm². De bakstenen mogen niet meer water opslorpen dan 20 % van hun gewicht. De bakstenen 
moeten voldoen aan de eisen gesteld door de B24-200 reeks. De metsel- en voegspecie is 
cementmortel. 

- De bekleding wordt vervaardigd met betonkeien.  
De betonkeien beantwoorden aan de voorwaarden van NBN B 21-311, zijn van het type A en 
hebben als afmetingen 220 mm x 110 mm x 100 mm.  
Het zand voor de mortel is een mengsel van ½ deel middelgrof en ½ deel fijn zand. Het cement 
voor de mortel voldoet aan NBN B 12-001:1993 - NBN B 14, en is cement met begrensd 
alkaligehalte. Het te verwerken cement behoort tot één van de hierna volgende soorten: CEM III A 
LA - HSR; CEM III B LA - HSR + CEM I / LA HSR; CEM III C LA - HSR + CEM V / LA HSR. 

De geprefabriceerde vlotplaten zijn van gewapend beton en hebben een dikte van 0,15 m. De 
wapening bestaat uit twee wapeningsnetten ø 6 met mazen van 0,10 m op 0,10 m. Het staal van de 
wapeningsnetten voldoet aan de bepalingen van SB 260-25-2 en heeft staalkwaliteit: BE 500 S. Het 
beton heeft de volgende karakteristieken: sterkteklasse C35/45; omgevingsklasse EE4. 
Dekstenen kunnen ofwel in geprefabriceerd beton zijn, ofwel in natuursteen (zie 
opdrachtdocumenten). 
- De natuursteen dekstenen zijn gehouwen blauwe steen, “petit granit”, klasse C.  

De mortel voor het metselwerk bevat 500 kg cement per m³ zand. Het zand voor de mortel is een 
mengsel van ½ deel middelgrof en ½ deel fijn zand. 
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- De geprefabriceerde betonnen dekstenen worden vervaardigd in architectonisch beton. De 
afmetingen van de dekstenen zijn 2,50 x 1,00 x 0,25 m. Voor de bochten dienen aangepaste 
geprefabriceerde dekstenen vervaardigd te worden. De aanpassing gebeurt door het nemen van 
een andere lengte van de prefabstukken aan de kant van de bevloering. 

- De verankering gebeurt door inoxdoken die een minimumlengte van 0,25 m hebben. 
Voor het beton zijn de bepalingen van SB 260-25-1 van toepassing. Het beton heeft de volgende 
karakteristieken: omgevingsklasse EE4; sterkteklasse C35/45. 
De samenstelling van het architectonisch beton is een wetenschappelijke mengeling van zilverzand 
0/3, bavariagraniet 3/8 en cement CEM III A 42,5. De aggregaten zijn inert, zuiver, vorstbestendig en 
bevatten geen bestanddelen die schadelijk zijn op het gebied van weerstand en licht. De kleur van de 
dekstenen dient, indien de nieuwe dekstenen aansluiten op of in de omgeving zijn van reeds 
bestaande dekstenen, identiek te zijn aan deze van de reeds geplaatste dekstenen. Kleine 
afwijkingen van tint zoals ze in natuursteen voorkomen zijn toegelaten.  
Alle zichtbare delen worden fijn uitgewassen hetzij rechtstreeks met water, hetzij door een 
cementvertrager, welke vooraf op de bekisting is aangebracht en na het ontkisten wordt afgespoten.  
De dekstenen bevatten de wapening die nodig is voor het optillen en vervoeren. De minimale 
wapening van de dekstenen bestaat uit wapeningsnetten 150 x 150 x 8 x 8 mm. De betondekking is 
minimum 35 mm. Voor de wapening zijn de bepalingen van SB 260-25-2 van toepassing.  
De materialen nodig voor de voegen zijn: 
- voegstroken in rubber of polyvinyl; 
- in bitumen gedrenkte vezelplaten van 0,01 m dikte met dubbele viltomkleding of in bitumen 

gedrenkte geëxpandeerde kurkplaten van 0,01 m dikte met dubbele viltomkleding; 
- gietasfalt; 
- kleefvernis. 
De bitumen, de plastische mastiek moeten bestaan uit een mengsel van complexe koolwaterstoffen 
met vulstof voor de stabilisatie. Gietasfalt wordt beschreven in SB 250-6-2.3. 
Voor de trap(pen) zijn de materialen staal, beton voor de randbalken, fijn beton voor onder de 
treden, en geprefabriceerde betontreden. Voor het constructiestaal en het verankeringsstaal zijn de 
bepalingen van SB 260-26 van toepassing, met staalkwaliteit BE 500 S. Voor het beton voor de 
randbalken zijn de bepalingen van SB 260-25-1 van toepassing met sterkteklasse C35/45 en 
omgevingsklasse EE4. 
Fijn beton wordt beschreven in SB 260-25-1. De geprefabriceerde betontreden zijn in architectonisch 
gewapend beton met sterkteklasse C35/45 en omgevingsklasse EE4. De minimale betondekking van 
de wapening is 40 mm. De wapeningen van de treden steken buiten de zijkanten van de treden uit.  
De afmetingen van de treden worden gespecificeerd in de opdrachtdocumenten. 
Het bovenvlak van de treden wordt voorzien van een antislipslijtlaag van minstens 8 mm dik tenzij 
anders bepaald in de opdrachtdocumenten. Die slijtlaag mag geen afzonderlijke laag vormen op de 
trede, ze moet integendeel een monolitisch geheel vormen met de trede en op dezelfde dag samen 
met de trede gebetonneerd worden. De samenstelling van de slijtlaag, hetzij met staalvijzel, kwarts, 
carborundum, enz. is naar keuze van de opdrachtnemer.  
De geprefabriceerde treden in beton moeten in een overdekte werkplaats vervaardigd worden, 
zonder invloed van de weersomstandigheden. 

12.1.1.2 Uitvoering  
De uitvoering omvat: 
- plaatsen van de beschoeiing met damplanken; 
- maken van grond- en waterdichte aansluitingen tussen bestaande en nieuwe beschoeiing; 
- maken van de werkvloer voor de zeedijkglooiing; 



GEOTECHNISCHE CONSTRUCTIE-ELEMENTEN EN CONSTRUCTIES 

24-152 standaardbestek 260 versie 2.0a december 2021 

- maken van een gewapende betonlaag op de werkvloer, inbegrepen onderlegplaten (onder de 
toekomstige uitzettingsvoegen) en kruinbalk (in het geval dat er geen dekstenen voorzien zijn);  

- plaatsen van bekledingselementen op de gewapend beton laag; 
- plaatsen van geprefabriceerde vlotplaten; 
- plaatsen van dekstenen (in het geval dat er geen kruinbalk voorzien is); 
- maken van aansluitingsvoegen en uitzettingsvoegen in de zeedijkglooiing; 
- maken van trap(pen) in de glooiing. 

12.1.1.2.A PLAATSEN VAN DE BESCHOEIING MET DAMPLANKEN 
Voor wat betreft de uitvoering van de beschoeiing met damplanken zijn de bepalingen van  
SB 260-24-2.1.1.2 van toepassing, aangevuld met wat volgt. Het betreft inheien van de damplanken 
voor de beschoeiingswand en van de retourwanden.  
Waar de nieuwe zeedijkglooiing aansluit op een bestaande zeedijkglooiing, moeten de retourwanden 
geheid worden tot tegen de bestaande damplanken van de bestaande beschoeiing. Het nodige 
grondverzet en de aan- en afvoer van alle materieel nodig voor de uitvoering zijn in de prijs 
begrepen. 

12.1.1.2.B MAKEN VAN GROND- EN WATERDICHTE AANSLUITINGEN TUSSEN BESTAANDE EN 
NIEUWE BESCHOEIING. 

Het maken van de grond- en waterdichte aansluitingen tussen de bestaande en de nieuwe 
beschoeiing is de realisatie van een betonstop waarvan de minimumafmetingen zijn 0,80 m x 0,80 m 
en 2,00 m diep onder het peil van de bestaande plasberm. Het betreft dus leveren en verwerken van 
beton tot een grond- en waterdichte betonstop.  
Het maken van een grond- en waterdichte aansluiting tussen de bestaande en de nieuwe beschoeiing 
gebeurt door het maken van een betonstop tussen de twee beschoeiingen indien de wanden van 
beide beschoeiingen niet van hetzelfde type zijn of als ze niet grond- en waterdicht aansluiten.  
Alle nodige grondverzet en alle nodige uitvoeringsmiddelen zijn in de prijs begrepen. 

12.1.1.2.C MAKEN VAN DE WERKVLOER VOOR DE ZEEDIJKGLOOIING 
Het maken van de werkvloer is volgens de bepalingen van SB 260-25-6.1. De werkvloer wordt 
aangelegd onder de voetbalk en onder alle gedeelten van de nieuwe glooiing waar dit vereist is. De 
werkvloer is 0,10 m dik. Het nodige grondverzet en nivelleringswerk is begrepen in de prijs. 

12.1.1.2.D MAKEN VAN EEN GEWAPENDE BETONLAAG OP DE WERKVLOER 
De gewapende betonlaag wordt aangelegd ten eerste bovenop de werkvloer, ten tweede onder de 
toekomstige uitzettingsvoegen (de zogenaamde onderlegplaten) en ten derde - in het geval dat de 
dijkglooiing een constructie is zonder dekstenen - bovenaan de kruin (de kruinbalk).  
Het plaatsen, richten, plooien, de overlappingen en alle nodige werken en leveringen zijn in de prijs 
begrepen.  
De onderlegplaten hebben een breedte van 0,50 m en een dikte van 0,10 m. De platen worden 
omkleed met een laag teerpapier en worden voorzien van een tweede laag teerpapier op de 
bovenzijde.  
In het geval dat de dijkglooiing een constructie is zonder dekstenen, worden de zichtbare 
betonvlakken van de kruinbalk beslaan met een bouchardeerhamer.  

12.1.1.2.E PLAATSEN VAN BEKLEDINGSELEMENTEN OP DE GEWAPEND BETON LAAG 
Bekleden van de glooiing: 
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- in geval van bekleding met prefab betonblokken.  
Het uitvoeren van een metselwerk met de betonblokken. De opdrachtnemer legt de 
funderingslaag/betononderlaag van de bekleding aan met beton in een laag van 0,05 m dikte; 
inbegrepen zijn de gebeurlijke kleine bekistingen.  
Vóór de verwerking dienen de blokken gereinigd en met water verzadigd te worden om de 
hydraulische binding met het beton van de vermetsing te bevorderen. De blokken worden in 
halfsteensverband geplaatst.  
De opdrachtnemer vult de voegen van het metselwerk op. Er moet bijzondere zorg besteed 
worden aan de voegvulling die stevig dient aangestampt te worden zodat de voegen over de 
volledige hoogte van de blokken gevuld zijn; 

- in geval van bekleding met bakstenen.  
De bakstenen worden op hun kant gemetseld, ingebed in de metselspecie. Het metselwerk wordt 
opgevoegd; 

- in geval van bekleding met betonkeien.  
De betonkeien worden gemetseld, geplaatst in een mortelbed van 0,01 à 0,02 m dikte op de 
rollaag. Het metselwerk wordt opgevoegd. 

12.1.1.2.F PLAATSEN VAN GEPREFABRICEERDE VLOTPLATEN 
Het plaatsen van de geprefabriceerde vlotplaten, inbegrepen het nodige grondverzet. 

12.1.1.2.G PLAATSEN VAN DEKSTENEN 
Plaatsen van de dekstenen: 
- in geval van dekstenen in natuursteen.  

De nodige voorbereidende werken voor het plaatsen van de dekstenen, het plaatsen en het 
opvoegen van de voegen met de daartoe nodige cementmortel zijn in de prijs begrepen; 

- in geval van dekstenen in beton.  
De geprefabriceerde betonnen dekstenen worden verankerd volgens de bepalingen opgenomen 
in de opdrachtdocumenten. 
Inbegrepen daarbij is het (indien van toepassing) verwezenlijken van openingen in de dekstenen 
en het zorgvuldig opstoppen van deze openingen zodat ze volkomen onzichtbaar worden. 
Inbegrepen is het opvullen van de ankergaten voor transport. Inbegrepen zijn alle opvullingen en 
het opvoegen van de dekstenen. 
Alle bewerkingen en leveringen nodig voor het tijdelijk ondersteunen en paszetten van de 
constructie zijn eveneens inbegrepen. 

12.1.1.2.H MAKEN VAN AANSLUITINGSVOEGEN EN UITZETTINGSVOEGEN IN DE ZEEDIJKGLOOIING;  
De aansluitingsvoegen en de uitzettingsvoegen worden gespecificeerd in de opdrachtdocumenten. 
De voegen lopen door het gehele profiel van de glooiing inclusief door de vlotplaten. De uitvoering 
betreft:  
- het leveren en verwerken van de voegstroken in rubber of polyvinyl; 
- het leveren en verwerken van de in bitumen gedrenkte vezelplaten met dubbele viltomkleding of 

van de in bitumen gedrenkte geëxpandeerde kurkplaten met dubbele viltomkleding; 
- het leveren en het aanbrengen van de nodige gietasfalt in de voeg na het vooraf uitdrogen van de 

voegen met warme lucht en het bestrijken van de betonoppervlakken met kleefvernis. 
Inbegrepen is het uitvoeren van alle nodige werken en leveringen voor de degelijke grond- en 
waterdichte aansluiting van de nieuwe glooiing met de bestaande zeedijkglooiing, volgens de 
richtlijnen van de aanbestedende overheid, tijdens de werken.  
Alle nodige schikkingen worden getroffen zodat de voorziene voegen steeds onder de beste 
voorwaarden en met de grootste zorg kunnen verwezenlijkt worden.  
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De in bitumen gedrenkte vezelplaten met dubbele viltomkleding sluiten volkomen aan op het beton 
der voegvlakken. De bitumen, de plastische mastiek dient stabiel te zijn in het temperatuurgebied  
- 20 °C à + 50 °C en olie-, zeewater-, weer-, en koudebestendig te zijn. Zij moeten in voormeld 
temperatuurgebied hun plastische eigenschappen bewaren en goed aan het beton blijven kleven. 
Hiertoe worden deze betonoppervlakken eventueel vooraf met een passend kleefvernis bestreken. 
De opdrachtnemer dient referenties van die bitumen, de plastische mastiek, voor te leggen. 

12.1.1.2.I MAKEN VAN TRAP(PEN) IN DE GLOOIING. 
Maken van de trap(pen) in de glooiing. Maken van de randbalken in gewapend beton, met de nodige 
doken en dookgaten voor het verankeren van de treden aan de randbetonbalken.  
Het leveren en verwerken van fijn beton als een onderlaag met een dikte van 0,06 m. Het leveren en 
plaatsen van de geprefabriceerde betontreden, het wapeningsstaal, de voegmortel en de 
antislipbehandeling inbegrepen. 

12.1.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De werken worden betaald volgens de volgende posten: 
- leveren van damplanken in ton; 
- plaatsen van de beschoeiing met damplanken in m²; 
- maken van grond- en waterdichte aansluitingen tussen bestaande en nieuwe beschoeiing in st; 
- maken van de werkvloer voor de zeedijkglooiing in m³; 
- maken van gewapend beton in kg wapeningsstaal en in m³ beton; 
- plaatsen van bekledingselementen op de gewapend beton laag: 

- bekleding met prefab betonblokken in m²; 
- bekleding met bakstenen in m²; 
- bekleding met betonkeien in m²; 
- plaatsen van geprefabriceerde vlotplaten in m²; 

- kruinrand: 
- plaatsen van dekstenen in m (geprefabriceerde betonnen dan wel natuurstenen); 
- maken kruinbalk in gewapend beton in kg wapeningsstaal en in m³ beton; 

- maken van aansluitingsvoegen en uitzettingsvoegen in de zeedijkglooiing in st; 
- maken van trap(pen) in de glooiing in m³ beton randbalken, in kg wapeningsstaal, in m² fijn beton 

onderlaag en in st geprefabriceerde betontreden. 

12.1.3 Controles 
De opdrachtnemer moet aan de aanbestedende overheid een damplank-profiel ter aanvaarding 
voorstellen dat voldoet aan de voorwaarden beschreven in SB 260-24-12.1.1.1. 
Voor de dekstenen dient een aangepast legplan met alle afmetingen van de dekstenen (in het 
bijzonder de dekstenen in de bochten) vooraf ter goedkeuring aan de aanbestedende overheid 
voorgelegd te worden. 
Van de geprefabriceerde betontreden voor de trap(pen), wordt de slijtweerstand gemeten door het 
Amslertoestel. De proef met het Amslertoestel wordt als volgt uitgevoerd.  
De proefvlakken met 0,07 m zijde, uit de trede gezaagd, worden tegen de gietijzeren plaat van de 
Amsler machine gedrukt met een kracht van 250 gram per cm². De plaat draait tot een weg van  
3.000 m beschreven is in 50 minuten, terwijl droog zand zo toegevoegd wordt dat voor elk proefstuk 
4,5 kg zand wordt verbruikt. 
Hiervoor wordt duinzand gebruikt dat door een zift van 324 mazen per cm² gaat en volkomen 
weerhouden wordt op een zift van 4.900 mazen per cm².  
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Een staal van de geprefabriceerde treden dient ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de 
aanbestedende overheid of de leidend ambtenaar. 

12.2 Plasberm van zeedijkglooiing met gewapend beton en betonblokken 

12.2.1 Beschrijving 
Dit artikel betreft het bouwen van een plasberm van een zeedijkglooiing met gewapend beton en 
betonblokken. De lengte wordt gespecificeerd in de opdrachtdocumenten. 
Dit artikel omvat: 
- het aanleggen van een werkvloer in mager beton; 
- het leveren en verwerken van beton en wapeningsstaal; 
- het leveren en plaatsen van elementen voor de bekleding van de plasberm (ofwel prefab 

betonblokken ofwel betonkeien) inclusief het opvoegen en de onderlaag; 
- het realiseren van uitzettings- en aansluitingsvoegen. 

12.2.1.1 Materialen 
De plasberm wordt opgebouwd met achtereenvolgens een werkvloer in mager beton, een laag in 
situ gewapend beton en een laag elementen. Er worden daarnaast dekstenen en voegen aangewend. 
De materialen dienen te voldoen aan de beschrijvingen SB 260-24-12.1.1.1 met betrekking tot een 
zeedijkglooiing. 
De werkvloer wordt uitgevoerd in mager beton, dat is beton van de sterkteklasse C 12/15 (zoals 
vermeld in SB 260-25-1.  
Voor het maken van gewapend beton wordt wapeningsstaal gebruikt conform de bepalingen van  
SB 260-25-2 aangevuld als volgt.  
De bindijzers zijn van uitgegloeide ijzerdraad. Het wapeningsstaal is van staalkwaliteit BE 500 S. De 
wapening van de onderlegplaten ter plaatse van de voegen bestaat uit een roosterwerk met staven  
∅ 6 mm en met mazen van 0,10 m x 0,10 m.  
Voor het maken van de gewapend betonlaag op de werkvloer wordt beton gebruikt conform de 
bepalingen van SB 260-25-1 aangevuld als volgt.  
De sterkteklasse van het beton is C 35/45 en de omgevingsklasse is EE4. Het nodige grondverzet, alle 
nodige aanpassingswerken voor de degelijke aansluiting met de bestaande constructies en alle 
nodige bestrijkingen zijn in de prijs begrepen. 
De elementen voor de bekleding zijn ofwel geprefabriceerde betonblokken ofwel betonkeien (zie 
opdrachtdocumenten). 
De bepalingen van SB 260-25 zijn van toepassing voor wat betreft de geprefabriceerde 
betonblokken. De afmetingen van de betonblokken worden gespecificeerd in de 
opdrachtdocumenten. 
De voegvulling wordt gespecificeerd in de opdrachtdocumenten. 
Fijnkorrelig beton wordt beschreven in SB 260-25-1. Het mortel voor voegvulling bevat 400 kg 
cement per m³ zand. Het zand voor de mortel is een mengsel van ½ deel middelgrof en ½ deel fijn 
zand. De mortel heeft dezelfde cementsoort als de geprefabriceerde betonblokken.  
Onder de geprefabriceerde betonblokken wordt een funderingslaag/betononderlaag aangebracht. 
Het beton voor de funderingslaag/betononderlaag voldoet aan de normen en de dienstorders 
vermeld in SB 260-25-1 en moet de volgende eigenschappen hebben: 
- omgevingsklasse EE4; 
- betonsterkteklasse C35/45; 
- consistentieklasse minimaal S2. 
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De bekleding wordt vervaardigd met betonkeien. De betonkeien beantwoorden aan de voorwaarden 
van NBN B 21-311, zijn van het type A en hebben als afmetingen 220 mm x 110 mm x 100 mm.  
Het zand voor de mortel is een mengsel van ½ deel middelgrof en ½ deel fijn zand. Het cement voor 
de mortel voldoet aan NBN B 12-001:1993 - NBN B 14, en is cement met begrensd alkaligehalte. Het 
te verwerken cement behoort tot één van de hierna volgende soorten: CEM III A LA - HSR; CEM III B 
LA - HSR + CEM I / LA HSR; CEM III C LA - HSR + CEM V / LA HSR. 
De materialen nodig voor de voegen zijn: 
- voegstroken in rubber of polyvinyl; 
- in bitumen gedrenkte vezelplaten van 0,01 m dikte met dubbele viltomkleding of in bitumen 

gedrenkte geëxpandeerde kurkplaten van 0,01 m dikte met dubbele viltomkleding; 
- gietasfalt; 
- kleefvernis. 
De bitumen, de plastische mastiek moeten bestaan uit een mengsel van complexe koolwaterstoffen 
met vulstof voor de stabilisatie. Gietasfalt wordt beschreven in SB 250-6-2.3. 

12.2.1.2 Uitvoering  
De uitvoering omvat: 
- maken van een werkvloer; 
- maken van een gewapende betonlaag op de werkvloer, inbegrepen onderlegplaten (onder de 

toekomstige uitzettingsvoegen); 
- plaatsen van bekledingselementen op de gewapend beton laag; 
- maken van aansluitingsvoegen en uitzettingsvoegen in de plasberm. 
De uitvoering dient te voldoen aan de beschrijvingen van SB 260-24-12.1.1.2. Er wordt evenwel 
opgemerkt dat voor een plasberm in het algemeen meer getijwerk aan de orde is dan voor een 
zeedijkglooiing, dus de uitvoeringswijze zal in die zin verschillen. 

12.2.1.2.A MAKEN VAN WERKVLOER 
Het maken van de werkvloer is volgens de bepalingen van SB 260-25-6.1. De werkvloer wordt 
aangelegd onder alle gedeelten van de nieuwe plasberm waar dit vereist is. De werkvloer is 0,10 m 
dik. Het nodige grondverzet en nivelleringswerk is begrepen in de prijs. 

12.2.1.2.B MAKEN VAN GEWAPEND BETON LAAG OP DE WERKVLOER 
De gewapende betonlaag wordt aangelegd ten eerste bovenop de werkvloer en ten tweede onder de 
toekomstige uitzettingsvoegen (de zogenaamde onderlegplaten).  
Het plaatsen, richten, plooien, de overlappingen en alle nodige werken en leveringen zijn in de prijs 
begrepen. De onderlegplaten hebben een breedte van 0,50 m en een dikte van 0,10 m.  
De platen worden omkleed met een laag teerpapier en worden voorzien van een tweede laag 
teerpapier op de bovenzijde.  

12.2.1.2.C PLAATSEN VAN BEKLEDINGSELEMENTEN OP DE GEWAPEND BETON LAAG 
Bekleden van de plasberm: 
- in geval van bekleding met prefab betonblokken.  

Het uitvoeren van een metselwerk met de betonblokken. De opdrachtnemer legt de 
funderingslaag/betononderlaag van de bekleding aan met beton in een laag van 0,05 m dikte; 
inbegrepen zijn de gebeurlijke kleine bekistingen.  
Vóór de verwerking dienen de blokken gereinigd en met water verzadigd te worden om de 
hydraulische binding met het beton van de vermetsing te bevorderen. De blokken worden in 
halfsteensverband geplaatst. De voegbreedte wordt gespecificeerd in de opdrachtdocumenten. 
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De opdrachtnemer vult de voegen van het metselwerk op.  
Er moet bijzondere zorg besteed worden aan de voegvulling die stevig dient aangestampt te 
worden zodat de voegen over de volledige hoogte van de blokken gevuld zijn; 

- in geval van bekleding met betonkeien.  
De betonkeien worden gemetseld, geplaatst in een mortelbed van 0,01 à 0,02 m dikte op de 
rollaag. Het metselwerk wordt opgevoegd. 

12.2.1.2.D MAKEN VAN AANSLUITINGSVOEGEN EN UITZETTINGSVOEGEN IN DE PLASBERM 
De voegen lopen door het gehele profiel van de plasberm.  
De uitvoering betreft:  
- het leveren en verwerken van de voegstroken in rubber of polyvinyl; 
- het leveren en verwerken van de in bitumen gedrenkte vezelplaten met dubbele viltomkleding of 

van de in bitumen gedrenkte geëxpandeerde kurkplaten met dubbele viltomkleding; 
- het leveren en het aanbrengen van de nodige gietasfalt in de voeg na het vooraf uitdrogen van de 

voegen met warme lucht en het bestrijken van de betonoppervlakken met kleefvernis. 
Inbegrepen is het uitvoeren van alle nodige werken en leveringen voor de degelijke grond- en 
waterdichte aansluiting van de nieuwe plasberm met de bestaande plasberm, volgens de richtlijnen 
van de aanbestedende overheid, tijdens de werken.  
Alle nodige schikkingen worden getroffen zodat de voorziene voegen steeds onder de beste 
voorwaarden en met de grootste zorg kunnen verwezenlijkt worden.  
De in bitumen gedrenkte vezelplaten met dubbele viltomkleding sluiten volkomen aan op het beton 
der voegvlakken. De bitumen, de plastische mastiek dient stabiel te zijn in het temperatuurgebied  
- 20 °C à + 50 °C en olie-, zeewater-, weer-, en koudebestendig te zijn. Zij moeten in voormeld 
temperatuurgebied hun plastische eigenschappen bewaren en goed aan het beton blijven kleven. 
Hiertoe worden deze betonoppervlakken eventueel vooraf met een passend kleefvernis bestreken. 
De opdrachtnemer dient referenties van die bitumen, de plastische mastiek, voor te leggen. 

12.2.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De werken worden betaald volgens de volgende posten: 
- maken van de werkvloer voor de plasberm in m³; 
- maken van gewapend beton in kg wapeningsstaal en in m³ beton; 
- plaatsen van bekledingselementen op de gewapend beton laag; 
- bekleding met prefab betonblokken in m²; 
- bekleding met betonkeien in m²; 
- maken van aansluitingsvoegen en uitzettingsvoegen in de plasberm in st. 

12.2.3 Controles 

12.3 Plasberm van zeedijkglooiing met puin en betonblokken 

12.3.1 Beschrijving 
Dit artikel betreft het bouwen van een plasberm van een zeedijkglooiing met puin en betonblokken. 
De lengte wordt gespecificeerd in de opdrachtdocumenten. 
De werken omvatten: 
- het aanleggen van een geotextiel; 
- het aanleggen van een puinlaag; 
- het aanleggen van een deklaag op het puin; 
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- het leveren en plaatsen van betonblokken.  

12.3.1.1 Materialen 
De plasberm wordt opgebouwd met achtereenvolgens een geotextiel, puin, een deklaag in beton en 
een laag geprefabriceerde betonblokken.  
Het geotextiel als scheidingslaag voldoet aan tabel 6 van PTV 829: type 6a of type 6b naargelang de 
ondergrond. Het geotextiel dient ter verankering en versterking van de aan te leggen plasberm.  
De puinbrokken voor de puinaanvullingen zijn van beton en/of baksteenmetselwerk en/of 
breuksteen en/of hardsteen, en ontdaan van alle kalkmortel. De puinbrokken die voor de aanvulling 
gebruikt worden, moeten voldoen aan de voorschriften van de omzendbrief nr. 225/910403:1991. 
De puinbrokken hebben een massa van 10 à 20 kg per stuk. Het is niet toegelaten om het sorteren en 
het verkleinen het van puin op het strand zelf uit te voeren of er tijdelijk voorraden te verwerken 
puin te stapelen. 
Het beton dat gebruikt wordt voor de deklaag heeft de volgende samenstelling: 400 kg cement; 450 l 
zand; 750 l grint 4/14 of steenslag 4/7 dat voldoet aan de voorschriften van NBN B 11-003. Het zand 
is een mengsel van natuurzand in de verhouding 2/5 deel grof zand, 2/5 deel middelgrof zand en 1/5 
deel fijn zand. Het zand voldoet aan de voorschriften van NBN B 11-011. De cementsoorten moeten 
voldoen aan NBN B 12-001:1993 en zijn cementen met begrensd alkaligehalte. Het te verwerken 
cement behoort tot één van de hiernavolgende soorten: CEM I-LA-HSR; CEM III/A-LA-(HSR); CEM 
III/B-LA-(HSR); CEM III/C-LA-(HSR). 
De bepalingen van SB 260-25 zijn van toepassing voor wat betreft de geprefabriceerde 
betonblokken. De afmetingen van de betonblokken worden gespecificeerd in de 
opdrachtdocumenten. 
De voegvulling wordt gespecificeerd in de opdrachtdocumenten. 
Fijnkorrelig beton wordt beschreven in SB 260-25-1. Mortel voor voegvulling bevat 400 kg cement 
per m³ zand. Het zand voor de mortel is een mengsel van ½ deel middelgrof en ½ deel fijn zand. De 
mortel heeft dezelfde cementsoort als de geprefabriceerde betonblokken. Onder de 
geprefabriceerde betonblokken wordt een funderingslaag/betononderlaag aangebracht. Het beton 
voor de funderingslaag/betononderlaag voldoet aan de normen en de dienstorders vermeld in 
SB 260-25-1 en moet de volgende eigenschappen hebben: 
- omgevingsklasse EE4; 
- betonsterkteklasse C35/45; 
- consistentieklasse minimaal S2. 

12.3.1.2 Uitvoering 
De uitvoering omvat: 
- leveren en plaatsen van het geotextiel; 
- maken van de puinlaag; 
- maken van de deklaag; 
- plaatsen van de geprefabriceerde betonblokken. 

12.3.1.2.A LEVEREN EN PLAATSEN VAN HET GEOTEXTIEL.  
Het nodige grondverzet is inbegrepen. 

12.3.1.2.B MAKEN VAN DE PUINLAAG.  
De afmetingen worden gespecificeerd in de opdrachtdocumenten.  
Het puinlichaam dient geprofileerd en aangelegd te worden volgens het opgelegde profiel. Alle 
puinaanvullingen worden verdicht en ingewalst tot een goed aaneensluitende massa. Ze worden 
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daarenboven volledig verzand door het inwateren van zand en dit per lagen van maximaal 0,30 m 
dikte en tot op 0,05 m van het bovenvlak van elke laag. Alle holle ruimten in de puinaanvulling 
moeten met fijn puin en zand gevuld zijn.  
De hoeveelheden worden gemeten volgens de ter plaatse opgemeten voor- en naprofielen. 

12.3.1.2.C MAKEN VAN DE DEKLAAG 
Het maken van een gesloten deklaag die bestaat uit 100 liter beton per m². 

12.3.1.2.D PLAATSEN VAN GEPREFABRICEERDE BETONBLOKKEN 
Het uitvoeren van een metselwerk met de geprefabriceerde betonblokken. De opdrachtnemer legt 
de funderingslaag/betononderlaag van de bekleding aan met beton in een laag van 0,05 m dikte; 
inbegrepen zijn de gebeurlijke kleine bekistingen. 
Vóór de verwerking dienen de blokken gereinigd en met water verzadigd te worden om de 
hydraulische binding met het beton van de vermetsing te bevorderen. 
De blokken worden in halfsteensverband geplaatst. 
De voegbreedte wordt gespecificeerd in de opdrachtdocumenten. 
De opdrachtnemer vult de voegen van het metselwerk op. Er moet bijzondere zorg besteed worden 
aan de voegvulling die stevig dient aangestampt te worden zodat de voegen over de volledige hoogte 
van de blokken gevuld zijn. 

12.3.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De werken worden betaald volgens de volgende posten: 
- leveren en plaatsen van het geotextiel in m²; 
- maken van de puinlaag in m³; 
- maken van de deklaag in m²; 
- plaatsen van de geprefabriceerde betonblokken in m². 

12.3.3 Controles 

12.4 Plasberm van zeedijkglooiing met schanskorven 

12.4.1 Beschrijving 
Dit artikel betreft het bouwen van een plasberm van een zeedijkglooiing met schanskorven. De 
lengte wordt gespecificeerd in de opdrachtdocumenten. 
Dit artikel omvat: 
- het leveren en plaatsen van schanskorven; 
- het maken van een aansluiting met de zeedijkglooiing in puin; 
- het aanleggen van een deklaag. 

12.4.1.1 Materialen 
De plasberm wordt opgebouwd met achtereenvolgens schanskorven, een aansluiting met de 
zeedijkglooiing in puin en een deklaag. 
De schanskorven voldoen aan de bepalingen van:  
- SB 250-3-12-12 voor de wapeningsnetten; 
- SB 250-3-7.2 voor het brokkenpuin voor de vulling van de schanskorven. 
De massagrenzen van de stenen of brokken worden gespecificeerd in de opdrachtdocumenten. 
De afmetingen van de schanskorven zijn 0,5 x 1,00 x 4,00 m.  
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De puinbrokken voor de aansluiting met de zeedijkglooiing zijn van beton en/of baksteenmetselwerk 
en/of breuksteen en/of hardsteen, en ontdaan van alle kalkmortel. De puinbrokken die voor de 
aanvulling gebruikt worden, moeten voldoen aan de voorschriften van de omzendbrief nr. 
225/910403:1991. De puinbrokken hebben een massa van 10 à 20 kg per stuk. Het is niet toegelaten 
om het sorteren en het verkleinen het van puin op het strand zelf uit te voeren of er tijdelijk 
voorraden te verwerken puin te stapelen. 
De deklaag wordt aangelegd in ofwel beton, ofwel gietasfalt (zie opdrachtdocumenten): 
- het beton dat gebruikt wordt voor de deklaag heeft de volgende samenstelling: 400 kg cement; 

450 l zand; 750 l grint 4/14 of steenslag 4/7 dat voldoet aan de voorschriften van NBN B 11-003. 
Het zand is een mengsel van natuurzand in de verhouding 2/5 deel grof zand, 2/5 deel middelgrof 
zand en 1/5 deel fijn zand. Het zand voldoet aan de voorschriften van NBN B 11-011. De 
cementsoorten moeten voldoen aan NBN B 12-001:1993 en zijn cementen met begrensd 
alkaligehalte. Het te verwerken cement behoort tot één van de hiernavolgende soorten: CEM I-
LA-HSR; CEM III/A-LA-(HSR); CEM III/B-LA-(HSR); CEM III/C-LA-(HSR); 

- het gietasfalt is zoals beschreven in SB 260-6-2.3. 

12.4.1.2 Uitvoering 
De uitvoering omvat: 
- plaatsen van de schanskorven; 
- maken van de aansluiting met de zeedijkglooiing in puin; 
- maken van de deklaag. 

12.4.1.2.A PLAATSEN VAN DE SCHANSKORVEN 
De schanskorven dienen te worden gelegd op de plaats en volgens de geometrie aangeduid staat op 
de goedgekeurde opdrachtdocumenten. De gevulde schanskorven worden verzand tot 0,05 m van 
het bovenvlak. Het grondverzet, de leveringen en de werken die nodig zijn voor het onder profiel 
plaatsen van de schanskorven, zijn in de prijs begrepen.  
Het nodige grondwerk en het profileren van de grond voor het plaatsen van de schanskorven op 
voldoende diepte en onder de gewenste helling, het degelijk ingraven in het strand aan de 
buitenrand van de plasberm, het klaarmaken en instandhouden van de sleuf tijdens het maken van 
de plasbermen zijn in de prijs begrepen. 

12.4.1.2.B MAKEN VAN DE AANSLUITING MET DE ZEEDIJKGLOOIING IN PUIN 
Het maken van de aansluiting met de zeedijkglooiing in puin met afmetingen volgens plan of volgens 
de dikte opgegeven in de opdrachtdocumenten. 
Het puinlichaam dient geprofileerd en aangelegd te worden volgens het opgelegde profiel. Alle 
puinaanvullingen worden verdicht en ingewalst tot een goed aaneensluitende massa. Ze worden 
daarenboven volledig verzand door het inwateren van zand en dit per lagen van maximaal 0,30 m 
dikte en tot op 0,05 m van het bovenvlak van elke laag. Alle holle ruimten in de puinaanvulling 
moeten met fijn puin en zand gevuld zijn.  
De hoeveelheden worden gemeten volgens de ter plaatse opgemeten voor- en naprofielen. 

12.4.1.2.C MAKEN VAN DE DEKLAAG 
Het maken van de deklaag: 
- in geval van een deklaag in beton.  

De te bedekken oppervlakken worden vooraf met water afgespoten zodat een goede indringing 
van het beton gewaarborgd is. Het bovenvlak en de buitenste zijvlakken van de schanskorven 
worden voorzien van een gesloten deklaag die bestaat uit 150 liter beton per m². De deklaag 
wordt zo uitgevoerd dat de draden van het boven- en zijvlak van de schanskorven minstens 0,05 



 GEOTECHNISCHE CONSTRUCTIE-ELEMENTEN EN CONSTRUCTIES 

december 2021 standaardbestek 260 versie 2.0a 24-161 

m in het beton verzonken zitten. Indien het buitenste zijvlak van de schanskorven vooraf wordt 
gebetonneerd, dienen de voegen tussen de geplaatste schanskorven over een diepte van 
minstens 0,15 m met fijnkorrelig beton gevoegvuld te worden. (facultatief). Ook het puin van de 
aansluiting met de zeedijkglooiing wordt bedekt. De betondeklaag wordt aan de bovenkant met 
de nodige zorg afgewerkt; 

- in geval van een deklaag in gietasfalt.  
Het klaarmaken van het penetratiemateriaal, het schoonmaken van de schanskorven en het 
bedekken van de schanskorven en het puin van de aansluiting met de zeedijkglooiing. Het leveren 
van gietasfalt waarmee het bovenvlak en het buitenste voorvlak van de schanskorven en het puin 
van de aansluiting met de zeedijkglooiing bedekt worden à rata van 150 kg/m². 

12.4.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De werken worden betaald volgens de volgende posten: 
- leveren en plaatsen van de schanskorven in m²; 
- maken van de aansluiting met de zeedijkglooiing in puin in m³; 
- maken van de deklaag (ofwel in beton ofwel in gietasfalt) in  m². 

12.5 Zeedijkbevloering  

12.5.1 Algemene bepalingen 
Voor de bevloering van zeedijken kunnen klinkers of tegels gebruikt worden. De ervaring leert dat 
getrokken tegels niet meer gebruikt worden, evenmin als keramische tegels. Enkel gestrengperste 
tegels zijn nog bruikbaar. Als fixatie voor de tegels is enkel een mortelbed nog aangewezen. De 
krimp- en uitzettingsvoegen van de bevloering en de fundering moeten op dezelfde plaats gelegen 
zijn en worden na aanleg samen ingezaagd. 

12.5.2 Beschrijving 
Dit artikel betreft het herbouwen van de zeedijkbevloering. 
De werken omvatten: 
- aanleggen van de bedding van de fundering; 
- aanleggen van de onderfundering; 
- aanleggen van de fundering; 
- aanleggen van de uitvlakkingslaag; 
- aanleggen van de fixatielaag; 
- leveren en plaatsen van de stoepkantstenen; 
- aanleggen van de bevloering; 
- opvullen van de bevloering met voegvulsel; 
- maken van de krimp- en uitzettingsvoegen in de bevloering en de fundering. 
In dit artikel zijn ook begrepen alle nodige werken aan de zeedijkwandelweg die noodzakelijk zijn om 
de zeedijkbevloering te kunnen heraanleggen, zoals bijvoorbeeld het wegnemen en terugplaatsen 
van afsluitingspaaltjes of het afbreken en weer aanleggen van een gedeelte van de zeedijkglooiing. 
Alle grondwerken en voorbereidende werken voor de aanleg zijn in de prijs inbegrepen. 

12.5.2.1 Materialen 

12.5.2.1.A BEDDING VAN DE FUNDERING 
Voor het aanleggen van de bedding van de fundering wordt zand verwerkt.  
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Het zand is natuurzand of kunstmatig zand dat in geen geval stenen bevat. Het bevat ook geen 
materialen, waarvan de aard, de vorm of het gehalte het gebruik kan schaden, met name: 
kleiklonters, steenkool, ligniet, cokes, as, sintel, schadelijke oplosbare of onoplosbare zouten, 
vorstgevoelig materiaal, enz. 
Het zand moet een continue korrelverdeling vertonen. 
De zeefrest op de zeef van 5 mm moet kleiner zijn dan 5 massaprocent. 
De doorval door de zeef van 0,063 mm moet kleiner of gelijk zijn aan 12 %. 
De korrelverdeling van de fractie tussen 2 mm en 0,063 mm stemt overeen met die van het type 
“grof zand”, het type “middelmatig zand” of het type “fijn zand” volgens NBN B 11-011. 
Het blauwgetal is kleiner dan 0,5. 
Het conventioneel gehalte organische stoffen is kleiner dan 3 massaprocent. 
Het sulfaatgehalte moet kleiner zijn dan 0,5 massaprocent. 
Het aanvoeren of leveren door de opdrachtnemer van het eventuele tekort aan zand is in de prijs 
begrepen. 

12.5.2.1.B ONDERFUNDERING 
De gebruikte materialen voor de onderfundering van het type gespecificeerd in de 
opdrachtdocumenten zijn volgens de bepalingen van SB 250-5-3.  

12.5.2.1.C FUNDERING  
Het materiaal voor de fundering is ongewapend beton of steenslag. 

 Fundering uit ongewapend beton 
Het ongewapend beton voldoet aan de voorschriften van SB 250-5-4.12.  
De karakteristieken van het beton zijn SB 260-25-1: 
- sterkteklasse C12/15; 
- omgevingsklasse gespecificeerd in de opdrachtdocumenten; 
- cementgehalte 150 kg cement per m³. 

 Steenslagfundering 
De gebruikte materialen voor de steenslagfundering zijn volgens de bepalingen van SB 250-5-4 meer 
bepaald het artikel 4.2/4.3/4.4. 

12.5.2.1.D UITVLAKKINGSLAAG  
De uitvlakkingslaag kan uitgevoerd worden als mortelbed of met zandcement. 

 Uitvlakkingslaag uit mortelbed 
Het mortelbed is samengesteld uit cement en/of kalk, zand, aanmaakwater en eventuele hulpstoffen 
zoals een bindingsvertrager, een luchtbelvormer, een watervasthoudend middel, enz. 
Zowel metselmortel, werfdroge metselmortel (silo), halfdroge metselmortel (silo) als metselklare 
mortel (mortelcentrale), gedefinieerd volgens NBN EN 998-2, zijn toegelaten. 
De hoeveelheid cement en/of kalk bedraagt minstens 300 kg per m³ droog zand. 
Het watervasthoudingsvermogen van de mortel moet meer dan 90 % bedragen. 
De samenstelling van de mortel is de volgende: 
- cement CEM I, CEM III A, CEM III B of CEM III C, sterkteklasse 42,5: 10 kg; 
- grof zand, met uitsluiting van elke andere zandsoort: 37,5 kg; 
- water: 4,2 l. 
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Bij de mortelspecie wordt een toeslagstof toegevoegd, à rata van 1 à 1,5 kg per 100 kg cement, om 
een afschuifweerstand te bereiken van minimum 1,5 N/mm² en een hechtsterkte van minimum 1 
N/mm². De opdrachtnemer dient vooraf een technische beschrijving en referenties van de 
toeslagstof (de toeslagstof voor de verhoging van de afschuifweerstand en de hechtsterkte) aan de 
aanbestedende overheid ter goedkeuring voor te leggen. 
De consistentie is half-plastisch tot plastisch wanneer alleen cement als bindmiddel wordt 
aangewend.  
Wanneer cementkalkmortels worden aangewend, moeten de eisen hierover van NBN EN 998-2 
Metselmortels (tabel 2) gerespecteerd worden. 

 Uitvlakkingslaag uit zandcement 
Het materiaal voor de uitvlakkingslaag is zandcement. De gebruikte materialen zijn volgens  
SB 250-5-4.7. 

12.5.2.1.E FIXATIELAAG  
De fixatielaag voor de bevloering bestaat uit een mortelbed. De mortel voor het mortelbed is 
dezelfde als deze van de onderliggende uitvlakkingslaag. 

12.5.2.1.F STOEPKANTSTENEN 
Voor de bepalingen van stoepkantstenen wordt verwezen naar SB 250-8-1. 
Het type wordt gespecificeerd in de opdrachtdocumenten. 

12.5.2.1.G BEVLOERING  
De bevloering is opgebouwd uit ofwel tegels, ofwel klinkers. De tegelbevloering bestaat uit 
gestrengperste tegels of blauwe hardsteentegels of Argentijns porfier gefixeerd in een mortelbed. De 
klinkerbevloering bestaat uit keramische klinkers of betonstraatsteen gefixeerd in een mortelbed. 
Vóór de uitvoering is de opdrachtnemer verplicht de aanbestedende overheid en de leidend 
ambtenaar een monster van de gebruikte bevloering ter goedkeuring voor te leggen. Alle bevloering 
dient, op het gebied van afmetingen, uiterlijk en kleur volledig overeen te stemmen met de 
aanvaarde referentiebevloering. 
Slechts na goedkeuring, onderzoek en aanvaarding door de aanbestedende overheid, mag de 
bevloering verwerkt worden. 
De bevloering dient verpakt te worden geleverd. Op de verpakking dient de naam van de 
producerende fabriek en het eventuele overeenkomstige BENOR-merk of gelijkwaardig duidelijk te 
zijn aangebracht. 

 Getrokken/gestrengperste tegels. 
Voor de bevloering worden nieuwe ongeglazuurde getrokken/gestrengperste (gescheiden) (in het 
Duits “spaltplatten” of individueel getrokken) tegels van eerste keuze gebruikt. 
Het zijn tegels die volgens NBN EN 87 tot de groep A1 UGL behoren. 
Deze tegels zijn vervaardigd van keraamgrès, op basis van secundaire ilitische kleien met toevoeging 
van hoogwaardige chamotte en minerale oxyde en gebakken op minstens 1.150 °C in open 
vlamoven. 
De kleur van de tegels wordt gespecificeerd in de opdrachtdocumenten en is, indien de nieuwe 
betegeling aansluit op of in de omgeving is van een bestaande betegeling, volledig in 
overeenstemming met de reeds geplaatste tegels. 
De afmetingen van de getrokken tegels worden gespecificeerd in de opdrachtdocumenten. 
De tegels vertonen aan de onderkant over minstens 75 % van de oppervlakte profileringen met een 
hoogtevariatie van minimum 1 mm, om de hechting in het mortelbed te bevorderen. 
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Het slijtvlak van de tegels is eveneens geprofileerd om de gladheid ervan te verminderen. Deze 
profilering bestaat uit trapeziumvormige gleufjes met een diepte die begrepen ligt tussen 1 en 2 mm. 
Deze gleufjes beslaan ongeveer 20 % van het bovenvlak. 
Het slijtvlak is geprofileerd volgens de opdrachtdocumenten. 
Betreffende de fysische, mechanische en chemische kenmerken geldt minimaal het volgende: 
- de druksterkte volgens NBN B 27-002 van de tegels beantwoordt aan: druksterkte > 100 N/mm²; 
- de slagsterkte volgens NBN B 27-005 van de tegels beantwoordt aan: valhoogte ≥ 2,2 m. 

 Blauwe hardsteentegels 
Buitenplaveien (tegels) van blauwe hardsteen voldoen aan NBN EN 1341. Deze technische 
voorschriften zijn een aanvulling op NBN EN 1341. 
Blauwe hardsteen is een kalksteen met een min of meer uitgesproken natuurlijke blauwgrijze kleur, 
die wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van fossielresten. 
Petrografisch wordt blauwe hardsteen gedefinieerd als een compacte kalksteen van sedimentaire 
oorsprong die ontstaan is door het samenklitten van organische resten, gebonden met een 
microkristallijn bindmiddel. 
Stratigrafisch behoort blauwe hardsteen tot het Paleozoïcum. 
Het calcietgehalte (CaCO3) bedraagt minimum 85 %. 
Blauwe hardsteen kan ook andere secundaire mineralen bevatten. Deze secundaire mineralen 
mogen geen aanleiding geven tot duurzaamheidsproblemen (zie verder). 
1) Geologische beschrijving 
De leverancier legt een geologische beschrijving van de vindplaats voor. 
Deze geologische beschrijving bevat: 
- de geografische ligging; 
- de geologische positionering; 
- de stratigrafische identificatie; 
- de lithostratigrafische kolom; 
- de exploratiegegevens; 
- de lithologie. 
2) Petrografische beschrijving 
De leverancier levert een petrografische beschrijving van elk homogeen type blauwe hardsteen af 
(zie art. 4.8 van de norm). 
Homogeen betekent uit één vindplaats met constante eigenschappen, uitzicht en kleur. 
3) Chemische, fysische en mechanische eisen 
Chemische samenstelling: 
- het calcietgehalte (CaCO3) bedraagt minimum 85 %; 
- voor de secundaire mineralen gelden de volgende maximale gehaltes: 

- dolomiet: maximum 10 %; 
- kwarts: maximum 3 %; 
- ijzersulfiden (pyriet en marcassiet): maximum 3 %; 
- fluoriet: maximum 3 %. 

Deze secundaire mineralen mogen geen aanleiding geven tot duurzaamheidsproblemen (zie verder). 
Duurzaamheid/verwering/verkleuring: na een versnelde oxidatieproef volgens NBN EN 12326-2 
vertonen de proefstukken geen verkleuring of schade door oxidatie. 



 GEOTECHNISCHE CONSTRUCTIE-ELEMENTEN EN CONSTRUCTIES 

december 2021 standaardbestek 260 versie 2.0a 24-165 

Vorst-dooi: de volgende klasse geldt voor de weerstand tegen vorst-dooi (zie art. 4.2 van de norm): 
klasse F1. 
Overige eisen: 

Karakteristiek NBN EN 1341 Methode Eenheid Eis gemiddeld Eis 
individueel 

Buigtreksterkte art. 4.3 NBN EN 
12372:2007 

MPa min. 15 min. 13 

Slijtweerstand art. 4.4 NBN EN 1341-
bijlage C 

mm max. 21 max. 23 

Glijweerstand art. 4.5 NBN EN 1341-
bijlage D 

(waarde 
USRV) 

 min. 35 

Wateropslorping art. 4.7 NBN EN 
13755:2008 

% max. 0,5 max. 1 

Schijnbare 
volumieke 
massa 

 NBN EN 1936 kg/m³ min. 2650 min. 2600 

Capillaire 
werking 

 NBN EN 1925   niet cap. 

Druksterkte  NBN EN 
1926:2007 

MPa min. 150 min. 140 

Krasbreedte  TV 80 mm max. 0,3 max. 0,35 
Tabel 24-12-1 

4) Afmetingen 
De volgende klassen gelden voor de toegelaten afwijkingen op de afmetingen (zie art. 4.1.2.1 en 
4.1.2.2 van de norm): 
- klasse P2 voor de afmetingen in het vlak; 
- klasse D2 voor de diagonalen; 
- klasse T2 voor de dikte. 
5) Visueel aspect 
De kleur, vorm en afmetingen zijn identiek als deze reeds geplaatst voor de naastgelegen fase. 
Uitzicht: 
- het uitzicht voldoet aan de bepalingen van de Technische Voorlichtingsnota n° 220 van het 

W.T.C.B. (2001) - hoofdstuk 7 - tabel 28 met dien verstande dat: 
- minstens wordt voldaan aan de categorie ‘normaal gebouw’; 
- zwarte vlekken niet zijn toegestaan. 

- volgende structuurkenmerken worden niet aanvaard: 
- verweringszone; 
- geoden en holten; 
- witte, zwarte en rosse aders die water vasthouden; 
- niet-hechtende of zachte fossielen. 

Kleur: de blauwe hardsteen die in een zelfde deel van een constructie wordt verwerkt, is afkomstig 
van een zelfde vindplaats en vertoont geen storende kleurverschillen. 
Referentiemonsters: in voorkomend geval worden referentiemonsters gevraagd: zie art. 4.6.2. van 
de norm. 
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6) Keuring 
Certificatie: de buitenplaveien (tegels) worden geleverd met COPRO-certificaat; 
indien de buitenplaveien (tegels) niet zijn gecertificeerd, worden ze gekeurd volgens de procedure 
beschreven in Partijkeuring. 

 Argentijns porfier 
Het Argentijns porfier voldoet qua mechanische en chemische kenmerken minimaal aan de eisen van 
blauwe hardsteen. 

 Keramische klinkers. 
De keramische klinkers beantwoorden aan de eisen van klasse 1 van het SB 250-3-23.4 aangevuld of 
gewijzigd door onderstaande voorschriften: 
- de toleranties op de afmetingen bedragen maximum 3 %; 
- de wateropslorping bedraagt maximaal 3 %. 
De klinkers zijn uit klei gebakken straatklinkers met vellingskanten en wafelmotief op de bovenzijde 
van de stenen, de onderzijde van de steen is glad. 
De afmetingen en het kleur worden beschreven in de opdrachtdocumenten. 
De stenen zijn zuurbestendig en ongevoelig voor dooizouten, minerale oliën en andere chemische 
producten. 
De klinkers dienen in één bakproces vervaardigd te worden om kleurverschillen te vermijden. 
De klinkers moeten vooraf onderzocht worden door een onafhankelijk labo, aangeduid door de 
aanbestedende overheid. 

 Betonstraatsteen 
De betontegels voldoen aan NBN B 21-211. De kleur en afmetingen zijn in opdrachtdocumenten 
vermeld. 

12.5.2.1.H VOEGVULSEL VOOR BEVLOERING 
De voegvullingsspecie is als volgt: 
- de voegvullingsspecie is vloeibaar en is vervaardigd op basis van water, cement en toeslagstoffen; 

de kleur is grijs; 
- de voegvullingsspecie dient te voldoen aan de volgende eisen: 

- buigweerstand: 5 N/mm²; 
- drukweerstand: 15 N/mm²; 

- de mortel is na uitharding water-, vorst- en strooizoutbestendig; 
- de mortel is bestand tegen het reinigen met veegmachines; 
- de mortel is homogeen in de fabriek voorgemengd. De mortel geeft geen aanleiding tot 

kalkuitbloeiingen; 
- de technische beschrijving van de voegvullingsspecie dient vóór de plaatsing aan de 

aanbestedende overheid ter goedkeuring te worden voorgelegd. 

12.5.2.1.I VOEGVULSEL VOOR KRIMP- EN UITZETTINGSVOEGEN IN DE BEVLOERING EN DE 
FUNDERING 

De materialen voor het vullen van de krimp- of uitzettingsvoegen in de bevloering en fundering zijn 
gemalen geëxpandeerde kleikorrels of in carbolineum gedrenkte planken in zacht hout. Of 
houtvezelplaten. Bovenop komt een elastisch, synthetisch voegvulsel. 
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De planken voldoen aan de bepalingen van het SB 250-3-17.1. De planken worden beschut tegen zon 
en weer gestapeld. 
De geëxpandeerde kleikorrels voldoen aan de bepalingen van het SB 250-3-2.2.11. 
Eisen voor het voegvulsel: 
- het elastisch synthetisch voegvulsel is olie-, vet- en zeewaterbestendig en blijft stabiel en elastisch 

in het temperatuursgebied - 20 °C à + 60 °C; 
- de treksterkte is minimaal 4 N/mm²; 
- de rek bij breuk bedraagt 100 %; 
- het voegvulsel moet samen met een technische beschrijving ter goedkeuring aan de 

aanbestedende overheid en de leidend ambtenaar worden voorgelegd; 
- bij de verwerking dienen de technische voorschriften van de fabrikant nauwkeurig te worden 

nageleefd. 
Bovenop komt een verharder die in de massa gekleurd is en een grijze kleur heeft. 

12.5.2.2 Uitvoering 

12.5.2.2.A AANLEGGEN VAN DE BEDDING VAN DE FUNDERING 
De aanvullingen worden uitgevoerd op de plaatsen die aangeduid staan op de desbetreffende 
plannen. Die maken deel uit van de opdrachtdocumenten en/of de aanduidingen van de 
aanbestedende overheid. 
Als de aanvulling uitgevoerd moet worden tegen of op ondergrondse constructies in (gewapend) 
beton en/of metselwerk, dan moeten de voorgeschreven bepleisteringen en bestrijkingen eerst op 
die ondergrondse constructies uitgevoerd worden, voldoende verhard zijn en door de 
aanbestedende overheid aanvaard zijn. 
De aanvullingswerken mogen slechts aanvangen na het akkoord van de aanbestedende overheid. 
Alle aanvullingen moeten in den droge worden uitgevoerd. Dat betekent dat de eventuele 
grondwaterverlaging aangehouden moet worden tot wanneer alle aanvullingen afgewerkt en 
gecontroleerd zijn. 
De aanvullingen omvatten: 
- het wegruimen van op de grondslag van de aanvulling aanwezig slib, organische stoffen, puin en 

alle soorten afval, zoals bijvoorbeeld verpakkingsmateriaal, hout, nagels, isolatiemateriaal, enz. en 
het afvoeren naar de voorziene stortplaatsen buiten de bouwplaats; 

- het leveren, vervoeren naar het werk en verwerken van de nodige aanvullingsmaterialen. 
De materialen moeten worden verdicht in lagen van 30 cm. Een andere laagdikte kan worden 
toegepast afhankelijk van de wijze van verdichten en/of de omstandigheden en mits de 
aanbestedende overheid uitdrukkelijk akkoord gaat. 
In geval er zich modderafzettingen vormen en/of inkalvingen voordoen, is de opdrachtnemer er 
toe gehouden het aanvullingswerk te onderbreken en die modderafzettingen en/of inkalvingen 
van de bouwplaats te verwijderen. 
De stutten en beschoeiingen moeten progressief met de aanvulling verwijderd worden om de 
daardoor vrijgekomen ruimtes goed te kunnen verdichten en de stabiliteit van de werken aan de 
bouwput voldoende te kunnen waarborgen. 
De aanvulling tegen kunstwerken wordt door de opdrachtnemer zo uitgevoerd dat de 
kunstwerken noch beschadigd, noch misvormd worden en dat overeenkomstig een programma 
dat door zijn toedoen aan de aanbestedende overheid vooraf ter goedkeuring wordt voorgelegd; 

- het aanleggen van de bedding volgens de vereiste peilen en hellingen door het uitvoeren van alle 
nodige grondverzet van de te hoog naar de te laag gelegen plaatsen en het uitvoeren van de 
nodige aanvullingen achter de nieuwe kopbalk; 
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- het effenen, walsen en inwateren van de bedding. Het walsen gebeurt met een wals van 
minimum 10 ton; 

- het verwijderen van het eventuele overschot buiten het Gewestdomein. 

12.5.2.2.B AANLEGGEN VAN DE ONDERFUNDERING 
Het aanleggen van de onderfundering voldoet aan de bepalingen van SB 250-5-3. 

12.5.2.2.C AANLEGGEN VAN DE FUNDERING 

 Aanleggen van de fundering in ongewapend beton 
Het aanleggen van de fundering gebeurt als volgt: 
- het aanleggen van de koffer; 
- het leveren van ongewapend beton; 
- het aanleggen van een fundering in ongewapend beton zonder wapeningen volgens het gewenste 

profiel en helling. 
De dikte van de fundering wordt gespecificeerd in de opdrachtdocumenten. 
De fundering wordt aangelegd in vakken waartussen de voegvullingsmaterialen geplaatst worden. De 
lengte van de vakken wordt gespecificeerd in de opdrachtdocumenten. 
Alle grondwerken en voorbereidende werken voor de aanleg van de koffer zijn in de prijs begrepen. 
De bescherming tegen uitdroging is begrepen in de prijs van de fundering. 
De inplanting en de richting van de voegen wordt gekozen in functie van de uitzettingsvoegen in de 
tegelbevloering. 
Alle bijhorende leveringen en werken zijn in de post begrepen. 

 Aanleggen van de steenslagfundering 
De levering en verwerking van de steenslagfundering voldoet aan de bepalingen van SB 250-5-4 meer 
bepaald het artikel 4.2/4.3/4.4. 

12.5.2.2.D AANLEGGEN VAN DE UITVLAKKINGSLAAG 
Het aanleggen van de uitvlakkingslaag omvat:  
- de bereiding, het vervoer en de levering van de nodige mortel voor het aanleggen van de 

mortellaag.  
Het mengsel wordt bereid in een mengcentrale op voorwaarde dat het aanmaakwater eventueel 
op de bouwplaats mechanisch wordt toegevoegd. Wanneer het aanmaakwater in de 
mengcentrale is toegevoegd, wordt het mengsel vervoerd in laadbakken die met een zeildoek 
afgedekt zijn, of in een wagen die uitgerust is met een menginstallatie. Wanneer het 
aanmaakwater op de bouwplaats wordt toegevoegd, wordt het mengsel vervoerd in een 
waterdichte container of in waterdichte zakken; 

- de bereiding, het vervoer en bewaring van de mortel moeten daarenboven gebeuren 
overeenkomstig NBN EN 998-2 (metselmortel, droge mortel, metselklare mortel). Voor halfdroge 
mortel gelden dezelfde voorschriften als voor droge mortel; 

- het aanleggen van de mortellaag. Op de fundering wordt een laag mortel aangelegd op een 
zodanige dikte dat na uitvoering de voorgeschreven nominale dikte wordt verkregen. De dikte van 
de mortellaag is minimum 0,02 m à 0,03 m. De mortellaag wordt volledig vlak afgewerkt; 

- de bereiding en vervoer van de mortel. 
Het aanleggen van de uitvlakkingslaag is verboden: 
- wanneer er gevaar bestaat van vorst tijdens of binnen de 24 uur volgend op het aanbrengen van 

het mortelbed; 
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- wanneer er zoveel neerslag valt dat er gevaar is voor uitspoeling van de mortel; 
- wanneer waterplassen op de fundering staan. 

12.5.2.2.E LEVEREN EN PLAATSEN VAN DE STOEPKANTSTENEN 
Inbegrepen zijn alle nodige grondwerken, de magere beton als fundering en stut, de nodige 
cementmortel voor het plaatsen en opvoegen, en alle bijhorende werken en leveringen. 
Voor het leveren en plaatsen van de stoepkantstenen wordt verwezen naar SB 250-8-1.  

12.5.2.2.F AANLEGGEN VAN DE BEVLOERING 
Het aanleggen van de bevloering (klinkers of tegels) gebeurt als volgt:  
- het leveren van de bevloering op de bouwplaats. 

De bestaande bevloering waartegen de nieuw aan te leggen bevloering moet sluiten wordt 
zorgvuldig van de zijdelingse mortellaag ontdaan; 

- de bereiding, het vervoer en de levering van de nodige fixatielaag voor het plaatsen van de 
tegels/klinkers. De fixatielaag wordt aangelegd na voldoende verharding van de mortellaag. 

Het aanleggen van de bevloering is verboden: 
- wanneer vastgesteld is dat de temperatuur, afgelezen onder thermometerhut om 8 u ‘s morgens 

lager is dan 5 °C of ‘s nachts lager was dan 0 °C; 
- wanneer er zoveel neerslag valt dat er gevaar is voor uitspoeling van de mortel of van het ternair 

zandmengsel. 
Het aanleggen van de bevloering gebeurt na voldoende verharding van de mortellaag. 
De afmetingen van het modulair rooster van de tegels, alsook de voegbreedte worden gespecificeerd 
in de opdrachtdocumenten. 
De voegbreedte van de niet-gemoduleerde tegels wordt gespecificeerd in de opdrachtdocumenten. 
Indien in de opdrachtdocumenten geen bepalingen opgenomen zijn over het legpatroon en indien de 
nieuwe betegeling aansluit op of in de omgeving is van een bestaande betegeling, moet de plaatsing 
van de tegels gebeuren volgens hetzelfde legpatroon als de reeds aangelegde zeedijkbevloering. 
Indien de profilering van de tegels uit evenwijdige gleufjes bestaat, dan dienen de tegels zo te 
worden geplaatst dat deze gleufjes een dambordpatroon vormen. De stenen worden zodanig 
geplaatst, dat de reliëflijnen in iedere steen continu doorlopen naar de aansluitende stenen. 
De nominale dwarshelling van de vloerbedekking staat vermeld op de opdrachtdocumenten. 
De aansluitingen tegen de kopbalk, de trappen, de stormmuur en andere aangrenzende constructies 
gebeuren met de nodige zorg volgens de aanduidingen van de aanbestedende overheid. 

12.5.2.2.G OPVULLEN VAN DE BEVLOERING MET VOEGVULSEL  
Ten vroegste 48 uur na het leggen van de tegels worden de voegen toegevoegd. 
De voegen worden zorgvuldig uitgeblazen en uitgekuist vóór het vullen. 
De voegen worden ontdaan van alle losse delen: gestabiliseerd zand, mortel- en steenresten,… 
De voegen worden over de volle hoogte met voegvullingsspecie gevuld. 
Kort na het voegen wordt de voegvullingsspecie die op de tegels ligt, afgeveegd met zaagsel. 
De grote oppervlakten worden ‘s nachts door verlichte afsluitingen afgesloten, de kleine 
oppervlakten (tot maximum 20 m²) door deze te bedekken met een laag van minstens 0,10 m vochtig 
zand. 
Het aantal dagen dat de nieuw aangelegde bevloering afgesloten blijft voor het publiek wordt 
gespecificeerd in de opdrachtdocumenten.  
De oppervlakte tegelbevloering wordt na plaatsing in situ gemeten. 
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12.5.2.2.H MAKEN VAN DE KRIMP- EN UITZETTINGSVOEGEN IN DE BEVLOERING EN DE FUNDERING 
De krimp- en uitzettingsvoegen van de bevloering en de fundering moeten op dezelfde plaats 
gelegen zijn en worden na aanleg samen ingezaagd. 
Het maken van de uitzettingsvoegen in de bevloering gebeurt als volgt:  
- de uitzettingsvoegen worden bekomen door het zagen door bevloering, mortelbed en door de 

onderliggende fundering. De voegen hebben een breedte van 0,01 m; 
- de hoek die de uitzettingsvoegen maken met de richting van de kruin van de zeedijkglooiing 

wordt gespecificeerd in de opdrachtdocumenten. Er zijn voegen in twee richtingen, loodrecht op 
elkaar. De voegen zijn onderling evenwijdig, de tussenafstand, gemeten langs een lijn die 
loodrecht staat op de voegen, wordt gespecificeerd in de opdrachtdocumenten; 

- de voegen liggen ter plaatse van voegen tussen tegels. Er dient zeker een voeg verwezenlijkt te 
worden op de plaatsen waar reeds een uitzettingsvoeg in de glooiing en een krimp- en 
uitzettingsvoeg in de fundering bestaat; 

- het patroon van de uitzettingsvoegen wordt bepaald tijdens de uitvoering van de werken volgens 
de aanwijzingen van de leidend ambtenaar; 

- er dient eveneens een voeg te worden gemaakt tussen de bevloering en de dekstenen en 
boordstenen; 

- de bevloering sluit aan op de strandafritten met een uitzettingsvoeg die loodrecht op de 
kruinrichting staat; 

- de eenheidsprijs voor het plaatsen van de uitzettingsvoegen is met inbegrip van het onderbreken 
van het mortelbed ter hoogte van de uitzettingsvoegen; 

- de uitzettingsvoegen worden, na zorgvuldig uitblazen en uitkuisen, gevuld op de volle dikte en 
diepte met voegvulsel volgens SB 260-24-12.2. De dikte van het elastisch, synthetisch voegvulsel 
wordt gespecificeerd in de opdrachtdocumenten. 

12.5.3 Meetmethode voor hoeveelheden 
Aanleggen van de bedding van de fundering in m². 
Aanleggen van de fundering in m². 
Aanleggen van de fundering voor stoepkantstenen in m. 
Het leveren en verwerken van de voegvullingsmaterialen in m. 
Aanleggen van een uitvlakkingslaag in m². 
Leveren en plaatsen van stoepkantstenen in m. 
Leveren van de bevloering in m². 
Leveren en plaatsen van de bevloering in m². 
Aanleggen van de bevloering in m². 
Maken van krimp- en uitzettingsvoegen in de bevloering en de fundering in m. 
Enkel de opgemeten geplaatste hoeveelheid nieuwe stenen komt in aanmerking voor betaling. Dit 
betekent o.m. dat het verlies als gevolg van het versnijden of zagen der stenen niet in aanmerking 
komt voor betaling. 
Het leveren van de stenen is inbegrepen in de eenheidsprijs van de stenen. 
In de post plaatsen van de bevloering is eveneens inbegrepen: het leveren en verwerken van het 
cementmortelbed en de voegvulling (uitblazen van de voegen, eerste maal opvoegen met 
gemodificeerde mortel, tweede maal uitblazen van de voegen en een tweede maal opvoegen met 
gemodificeerde mortel). 
Het aanbrengen van streklagen (tegen gevels, rond keldergaten, rond riooldeksels, tegen goten, 
tegen bestaande bestrating,...) is inbegrepen in de eenheidsprijs. 
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12.5.4 Controles 

12.5.4.1 Controle op de bedding van de fundering 
Tijdens niet-volumineuze aanvullingen wordt de verdichting van het zand en zandcement gekeurd 
door middel van de lichte slagsonde volgens werkwijze N.50.03 van de aflevering “Proefmethodes” 
van het typebestek 150. 
De controle wordt progressief uitgevoerd in lagen van maximum 2,00 m dikte en dat onmiddellijk na 
het verdichten. 
De tegensprekelijke proeven worden uitgevoerd door of in aanwezigheid van de opdrachtnemer en 
de aanbestedende overheid. 
De gemiddelde indringing (in mm per slag) die gemeten wordt in lagen van 10 cm dikte mag de 
waarde van 40 mm per slag niet overschrijden. 
Bij de interpretatie van de resultaten wordt de bovenste 20 cm niet in aanmerking genomen. 
Het aantal proeven bedraagt minstens één proef over de volledige aanvullingshoogte (eventueel 
uitgevoerd in lagen van 2 meter) per 500 m² afgewerkt oppervlak met een minimum van drie per 
aanvulling. 
Na het beëindigen van de aanvullingen wordt ook het oppervlak van de aanvulling nagekeken door 
het uitvoeren van plaatbelastingsproeven, als het oppervlak van de aanvulling later een structurele 
functie zal hebben. 
De samendrukbaarheidcoëfficiënt ME bedraagt minstens 17 MPa met een tolerantie van -2 MPa. 
Bij “volumineuze” aanvullingen (dat zijn aanvullingen van méér dan 10.000 m³) en/of als de controle 
op de verdichting door meting van de volumieke massa zal gebeuren, wordt een versterkte 
proctorproef op het zand uitgevoerd. 
De verdichting is zodanig dat de volumieke massa groter is dan 95 % van het versterkte 
proctormaximum. 
Het meten van de volumieke massa gebeurt volgens een erkende methode. 

12.5.4.2 Controle op de bevloering  
De controles omvatten: 
- de voorafgaande technische keuring van de materialen; 
- de a posteriori uitgevoerde technische keuringen. 
De a posteriori uitgevoerde technische keuringen omvatten: 
- steekproefsgewijze of stelselmatige controles, naarmate de bestratingswerken vorderen, 

teneinde na te gaan of de uitvoering overeenkomstig de beschrijving is; 
- de controles, na de aanleg van de bestrating, van het profiel, de vlakheid en de dwarshelling van 

het oppervlak, het hoogteverschil tussen de aanliggende betontegels, de gaafheid van het 
legverband, de kwaliteit van de mortel, de breedte van de voegen, de kwaliteit van de voegvulling 
en de druksterkte van het zandcement. 

Profiel van het oppervlak: de controle gebeurt d.m.v. topografische metingen. 
Vlakheid van het oppervlak: de controle gebeurt met de rij van 3 m. 
Gaafheid van de bestrating: de gaafheid wordt visueel vastgesteld. 
Kwaliteit van de mortel: 
- de controle gebeurt onmiddellijk na het aanmaken volgens NBN EN 998-2, art. 8. Keuring; 
- de afschuifweerstand van de mortelspecie is minimum 1,5 N/mm². Het volledige vlak afwerken 

van het oppervlak, en alle werken en leveringen zijn in de prijs begrepen. 

12.5.4.2.A EISEN OP DE UITVOERING VAN TEGELBEVLOERING 
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- De tolerantie in min en in meer op de meetkundige kenmerken van een willekeurig profiel van het 
oppervlak van de bevloering, afgeleid van de profielen op de opdrachtdocumenten bedraagt 7 
mm. 

- De afwijkingen van vlakheid van de vloerbedekking moeten beperkt zijn om randbeschadigingen 
aan de tegels te voorkomen: 
- de oneffenheden gemeten met de rij van 2 m bedragen hoogstens 2 mm. Hieraan worden de 

toleranties op de vlakheid van de tegels gevoegd; bovendien mogen er bij regen geen 
waterplassen ontstaan; 

- het hoogteverschil tussen de aanliggende tegels bedraagt maximum 2 mm. 
- In de bestrating mogen geen gebroken, gebarsten, beschadigde of met vuil of met mortel 

besmeurde tegels voorkomen. 

12.5.4.2.B EISEN OP DE UITVOERING VAN KLINKERBEVLOERING 
- De tolerantie op de nominale dikte van het bed van de bevloering is ± 0,01 m. 
- De klinkerbevloering moet voldoen aan de eisen in het SB 250-6-3.4.3.3, SB 250-3.4.3.6 en 

SB 250-3.4.3.7. 
- De controles gebeuren volgens de bepalingen van het SB 250-6-3.4.6. 
- Klinkerbevloering op zandbed. De oneffenheden gemeten met de rij van 3 m bedragen hoogstens 

7 mm. Bovendien mogen er bij regen geen waterplassen ontstaan. 
- Klinkerbevloering op mortelbed. De oneffenheden gemeten met de rij van 3 m bedragen 

hoogstens 5 mm. Bovendien mogen er bij regen geen waterplassen ontstaan. 

12.5.4.2.C EISEN OP DE UITVOERING VAN BLAUWE HARDSTEENTEGELBEVLOERING 

 Profiel van het oppervlak van de bestrating 
De tolerantie in min (afwijkingen onder het profiel) en in meer (afwijkingen boven het profiel) op de 
peilen van een willekeurig profiel, afgeleid van de profielen op de opdrachtdocumenten is +1/-0,7 
cm. 

 Vlakheid van het oppervlak van de bestrating 
De oneffenheden zijn hoogstens 5 mm. 
Bovendien zijn er bij regen geen waterplassen. 

 Dwarshelling van het oppervlak van de bestrating 
De nominale dwarshelling wordt aangegeven in de opdrachtdocumenten. 
Zo niet bedraagt ze in de regel 2 %. 

 Hoogteverschil tussen aanliggende blauwe hardsteentegels 
De hoogteverschillen tussen aanliggende blauwe hardsteentegels van het afgewerkt oppervlak zijn 
hoogstens 2 mm. 

 Gaafheid van de bestrating 
In de bestrating komen geen gebroken, gebarsten, afgeschilferde of met vuil of mortel besmeurde 
blauwe hardsteentegels voor. 
Er worden geen passtukken verwerkt, kleiner dan een halve tegel. 
Halve tegels zijn geprefabriceerd of gezaagd. 
Grotere passtukken worden verkregen door prefabriceren, zagen of snijden. 
De zichtbare randen zijn recht en zonder happen. 
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Eventuele openingen en hoekafwerkingen van minder dan 3 cm breed mogen bijgewerkt worden 
door ze volledig met cementmortel van dezelfde kleur als de tegels op te vullen; De afwerking van 
openingen en hoeken gebeurt gelijktijdig met het plaatsen van de tegels. 
Een partijkeuring voor de blauwe hardsteentegels omvat de volgende zaken: 
- materiaal: 

- de geologische en petrografische beschrijving worden geverifieerd; 
- een groeve die beschikt over een ATG/H voldoet voor dit aspect; 

- monsterneming: 
- ingeval de totale hoeveelheid te leveren tegels minstens 1.000 m² bedraagt, wordt ze verdeeld 

in hoeveelheden van 1.000 m² met dien verstande dat de overblijvende hoeveelheid wordt 
gevoegd bij de laatst afgebakende hoeveelheid van 1.000 m² wanneer ze minder dan 500 m² 
bedraagt. Indien de overblijvende hoeveelheid groter is dan 500 m², wordt ze als een 
afzonderlijke hoeveelheid beschouwd. De uiteindelijk volgens deze werkwijze bekomen 
hoeveelheden worden partijen genoemd; 

- ingeval de totale hoeveelheid minder dan 1.000 m² bedraagt, wordt die hoeveelheid als 1 
partij beschouwd; 

- per partij worden drie monsters genomen, waarvan het eerste bestemd is voor de uit te 
voeren controles en de twee andere worden bewaard voor het uitvoeren van eventuele 
tegenproeven; 

- elk monster omvat voldoende tegels voor het uitvoeren van de benodigde proeven (zie 
verder); 

- beproeving. 

Karakteristiek NBN EN 
1341 

Frequentie Aantal 
proefstukken 

Petrografische 
analyse 

art. 4.8 per partij 1 

Chemische analyse  voor elke nieuwe vindplaats 
per 4 partijen of minstens 1x/jaar 
bij twijfel (andere resultaten niet conform) 

1 

Oxidatieproef  voor elke nieuwe vindplaats 
per 4 partijen of minstens 1x/jaar 
bij twijfel (andere resultaten niet conform) 

5 + 1 

Vorst-dooi art. 4.2 voor elke nieuwe vindplaats 
per 4 partijen of minstens 1x/jaar 
bij twijfel (andere resultaten niet conform) 

2 

Buigtreksterkte art. 4.3 per partij 4 
Slijtweerstand art. 4.4 voor elke nieuwe vindplaats 

per 4 partijen of minstens 1x/jaar 
bij twijfel (andere resultaten niet conform) 

2 

Glijweerstand art. 4.5 voor elke nieuwe vindplaats 
per 4 partijen of minstens 1x/jaar 
bij twijfel (andere resultaten niet conform) 

2 

Wateropslorping art. 4.7 per partij 4 
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Schijnbare 
volumieke massa 

 per partij 2 

Capillaire werking  per partij 2 
Druksterkte  per partij 4 
Krasbreedte  per partij 2 
Afmetingen art. 4.1 per partij 8 
Visueel aspect  per partij 8 (*) 

Tabel 24-122-2  
(*)Dit belet niet dat bij visuele controle van de volledige partij (of bij verwerking) nog tegels worden 
geweigerd.  
De controle van de afmetingen en het visueel aspect worden uitgevoerd onmiddellijk na de 
bemonstering. Pas als de resultaten van deze controles voldoen (eventueel na tegenproeven), wordt 
overgegaan tot het uitvoeren van de laboratoriumproeven. 
Wanneer voor het eerste monster alle proefresultaten voldoening schenken, wordt de partij 
aanvaard. 
In het tegengestelde geval worden de twee overige monsters aan een tegenproef onderworpen. Dit 
enkel voor de karakteristieken waarvan de eerste proefresultaten geen voldoening schonken. 
Wanneer alle proefresultaten van de twee overige monsters voldoening schenken, wordt de partij 
aanvaard. In het tegengestelde geval wordt de partij geweigerd. 

12.5.5 Herstellingswerken 
Iedere beschadiging, van welke aard ook, wordt zonder verwijl hersteld, wat ook de oorzaak is. 
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