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1 LEUNINGEN 

 Algemene bepalingen 

1.1.1 Beschrijving 
Een leuning bestaat uit een bovenregel, een onderregel en stijlen. De hoofdstijlen lopen door van de 
bovenregel tot de verankering. Tussen twee hoofdstijlen bevindt zich een paneel. Een paneel bestaat 
uit hulpstijlen en eventueel een hulpbovenregel en/of een hulponderregel. 
Zijn inbegrepen: 
- het leveren en plaatsen van: 

-  de leuning, incl. panelen; 
-  de verankeringen (verankeringen, EPDM, ankerbouten, dopmoeren en sluitringen); 

- tijdelijke sluitstukken ter plaatse van verlichtingspalen indien van toepassing; 
- alle bijhorende leveringen en werken. 
De conservering voor leuningen uit staal en gietijzer is begrepen in de desbetreffende post van  
SB 260-33. 

1.1.1.1 Materialen 

1.1.1.2 Kenmerken van de uitvoering 

1.1.1.2.A VORM EN AFMETINGEN  
Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen, wordt er geen ontwerp van de leuning uitgevoerd, 
en worden de leuningen uitgevoerd volgens de opdrachttekeningen. 
Ingeval de opdrachtnemer een ontwerp van de leuning moet voorleggen wordt de leuning 
ontworpen volgens de voorschriften van SB 260-21-5.6. 

1.1.1.2.B BEREKENINGSVOORSCHRIFTEN 
Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen, wordt er geen berekening van de leuning 
uitgevoerd. 
Ingeval de opdrachtnemer een berekening van de leuning moet voorleggen wordt de leuning 
berekend volgens de voorschriften van SB 260-21-4.8. 

1.1.1.2.C UITVOERINGSTEKENINGEN 
De uitvoeringstekeningen voldoen aan SB 260-36. 
Bijkomend geldt: 
- indien de opdrachtdocumenten enkel een typeplan omvatten wordt dit door de opdrachtnemer 

verder uitgewerkt en gedetailleerd tot een plan van de volledige leuning; 
- indien de leuning op een brug wordt gemonteerd, volgen de boven- en de onderregel van de 

panelen de langshelling van de brug. De stijlen zijn verticaal; 
- de uitvoeringstekeningen omvatten minstens alle technische specificaties met betrekking tot: 

- de materialen; 
- de geometrie en de toleranties; 
- de voorzieningen met betrekking tot de bevestiging; 
- de conservering; 
- het plaatsingsplan. 
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De uitvoeringstekeningen worden voorafgaand aan de productie ter goedkeuring aan de 
aanbestedende overheid voorgelegd. Het is de opdrachtnemer niet toegelaten de productie of de 
uitvoering te starten zonder goedgekeurde tekeningen. 
Indien de leuning geplaatst wordt op een locatie waar ervoor reeds een leuning aanwezig was, wordt 
de uitvoeringstekening bij voorkeur zo opgemaakt dat er geen interferentie is tussen de bestaande 
verankeringen en de nieuwe verankeringen van de nieuwe leuning. 

1.1.1.2.D SLUITSTUKKEN TER PLAATSE VAN VERLICHTINGSPALEN 
Wordt, voordat de verlichtingspalen werden geplaatst, de brug voor het verkeer opengesteld dan 
worden speciale sluitstukken geplaatst in afwachting van de plaatsing van de verlichtingspalen.  

1.1.1.3 Wijze van de uitvoering 
Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen, worden de leuningen onwrikbaar verankerd met per 
stijl ten minste twee verankeringen of twee ankerbouten met minstens diameter 12 mm. 
Bij bevestiging op een betonnen ondergrond gelden de volgende bepalingen: 
- tussen de leuningen en de betonnen ondergrond wordt een EPDM van 3 mm dikte voorzien; 
- de verankeringen in het beton zijn minstens van sterkteklasse 8.8; ze zijn thermisch verzinkt (tZn) 

volgens NBN EN ISO 10684:2004; de verankeringen voldoen aan de bepalingen van SB 260-32-6 
met uitzondering van de bepalingen betreffende: 
- het materiaal van verankeringsbouten, verankeringsdraadstangen, verankeringsstaven, 

borgingsring, moer, tegenmoer en onderlegringen; 
- de meetmethode voor hoeveelheden: de verankeringen zijn inbegrepen in de post voor de 

leuning; 
- de dopmoeren zijn van roestvast staal van de klasse A4-70 volgens NBN EN ISO 3506-1 t.e.m. 

4:2010; 
- indien de voetplaat thermisch verzinkt is, worden tussen de voetplaat en de dopmoeren, die op 

de verankeringen worden geschroefd, telkens twee sluitringen geplaatst (de sluitring die met de 
voetplaat in aanraking komt is in nylon; de andere sluitring is in roestvast staal klasse A4-70 
volgens NBN EN ISO 3506-1 t.e.m. 4:2010); 

- indien op de voetplaat een verfsysteem aanwezig is, wordt tussen de voetplaat en de dopmoeren 
een sluitring in roestvast staal klasse A4-70 volgens NBN EN ISO 3506-1 t.e.m. 4:2010 geplaatst. 

Bij bevestiging op een stalen ondergrond met verfsysteem of een thermisch verzinkte/thermisch 
gespoten stalen ondergrond met verfsysteem gelden volgende bepalingen: 
- de ankerbouten voor de bevestiging op stalen brugdekplaten zijn van roestvast staal klasse A4-70 

volgens NBN EN ISO 3506-1 t.e.m. 4:2010; 
- de (dop)moeren zijn van roestvast staal van de klasse A4-70 volgens NBN EN ISO 3506-1 t.e.m. 

4:2010; 
- indien de voetplaat thermisch verzinkt is, worden tussen de voetplaat en de (dop)moeren, die op 

de ankerbouten worden geschroefd, telkens twee sluitringen geplaatst (de sluitring die met de 
voetplaat in aanraking komt is in nylon; de andere sluitring is in roestvast staal klasse A4-70 
volgens NBN EN ISO 3506-1 t.e.m. 4:2010); 

- indien op de voetplaat een verfsysteem aanwezig is, wordt tussen de voetplaat en de 
(dop)moeren een sluitring in roestvast staal klasse A4-70 volgens NBN EN ISO 3506-1 t.e.m. 
4:2010 geplaatst. 

Bij bevestiging op een thermisch verzinkte stalen ondergrond zonder verfsysteem gelden volgende 
bepalingen: 
- de ankerbouten, moeren en sluitringen zijn minstens van sterkteklasse 8.8; ze zijn thermisch 

verzinkt (tZn) volgens NBN EN ISO 10684:2004; 
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- indien gebruik wordt gemaakt van dopmoeren: 
- de dopmoeren zijn van roestvast staal van de klasse A4-70 volgens NBN EN ISO 3506-1 t.e.m. 

4:2010; 
- tussen de voetplaat en de dopmoeren, die op de ankerbouten worden geschroefd, worden 

telkens twee sluitringen geplaatst (de sluitring die met de voetplaat in aanraking komt is in 
nylon; de andere sluitring is in roestvast staal klasse A4-70 volgens NBN EN ISO 3506-1 t.e.m. 
4:2010). 

Wanneer de leuning geplaatst wordt op een dezelfde locatie waar er reeds een leuning was, zal de 
opdrachtnemer voor plaatsing controleren dat de bestaande bevestigingsmiddelen verwijderd 
werden volgens de bepalingen van SB 260-4-1.1.2.26.A. 

1.1.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De leuningen worden verrekend per m of kg. 

1.1.3 Controles 
De draadstangen beschikken over een keuringsrapport 2.2 volgens NBN EN 10204:2005. 
Indien de draadstangen niet beschikken over een 2.2-keuringsrapport worden ze onderworpen aan 
een voorafgaande technische keuring.  
De kosten van de uitgevoerde bijkomende proeven en controles zijn ten laste van de opdrachtnemer. 
De monstername, beoordeling, verslaggeving, … hiervan wordt georganiseerd door de 
opdrachtnemer en uitgevoerd door een 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. 
De bijkomende proeven op draadstangen bestaan uit één trekproef volgens NBN EN ISO 6892-1 per 
diameter en per lotnummer. De treksterkte voldoet aan de eisen van NBN EN ISO 898-1. 
De moeren en onderlegringen worden geleverd volgens de bepalingen van SB 260-26-1.2 art. 5.2. 

 Leuningen uit staal 

1.2.1 Beschrijving 

1.2.1.1 Materialen 
De leuningen bestaan uit zacht gewalst staal volgens SB 260-26-1, staalkwaliteit minstens S235JR.  

1.2.1.2 Kenmerken van de uitvoering 
Indien de leuning thermisch verzinkt wordt, wordt de plaats van de montagevoegen zo gekozen dat 
de stukken te thermisch verzinken zijn. 
Ter plaatse van de montagevoegen is het mannelijke uiteinde gericht volgens de stijgende helling van 
de brug. Deze wijze van monteren verhindert het binnendringen van regenwater in de panelen. 

 Leuningen uit gietijzer 

1.3.1 Beschrijving 
De stijlen van de leuning zijn uit gietijzer. De regels van de leuning zijn uit staal. 

1.3.1.1 Materialen 
Het gietijzer is grijs gietijzer met lamellair grafiet. De stukken zijn van de kwaliteit EN-GJL-200 volgens 
NBN EN 1561: 1997 "Gieterijtechniek - Grijs gietijzer" vervolledigd met de bepalingen van 
SB 260-26-1. 
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Het staal is volgens de bepalingen van SB 260-26-1 en minstens volgens de kwaliteit S235JR. 

 Leuningen uit aluminium  

1.4.1 Beschrijving 

1.4.1.1 Materialen 
De stijlen zijn van gegoten geanodiseerd aluminium. De regels zijn van geëxtrudeerd geanodiseerd 
aluminium. Alle dookbouten en dopmoeren zijn van roestvast staal van de klasse A4-70 volgens  
NBN EN ISO 3506-1 t.e.m. 3:2010. 

 Leuningen uit roestvast staal  

1.5.1 Beschrijving 
Bijkomend aan de bepalingen van SB 26-32-1.1.1 is de oppervlaktebehandeling, incl. 
herstelbehandeling ingeval van beschadigingen bij roestvast staal, inbegrepen bij leuningen uit 
roestvast staal. 

1.5.1.1 Materialen 
De leuningen zijn vervaardigd in roestvast staal X2CrNiMo17-12-2 volgens NBN EN 10088-1 t.e.m. 5 
en volgens de bepalingen van SB 260-26-1. 

1.5.1.1.A OPPERVLAKTEBEHANDELING 
Een leuning uit roestvast staal krijgt ofwel een standaard oppervlaktebehandeling ofwel een speciale 
oppervlaktebehandeling volgens SB 260-26-1.2 art 10.12. 
Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen, krijgt de leuning een standaard 
oppervlaktebehandeling. 

1.5.1.2 Kenmerken van de uitvoering 
De regels worden aaneengelast tot lengten van 20 (maximum 30) meter. 
Ze moeten gemaakt worden door een gespecialiseerde firma. Alle verbindings- en montagestukken 
(bouten, platen, versterkingsribben, enz.) zijn ook van gelijkwaardig corrosievast staal. 

 Leuningen uit kunststof 

1.6.1 Beschrijving 

1.6.1.1 Materialen 
De leuningen zijn uit kunststof.  
De materiaalkeuze van de kunststof wordt bepaald in de opdrachtdocumenten en is:  
- ofwel vrij voor te stellen door de opdrachtnemer, rekening houdend met onderstaande 

bepalingen; 
- ofwel vermeld in de opdrachtdocumenten; 
- ofwel van glasvezelversterkt isoftaal polyester. De profielen hiervoor gebruikt voldoen aan de 

normen voor getrokken (pultrusie-) profielen: NBN EN 13706-1 t.e.m. 3:2003. 
De leuningen zijn bestand tegen zeewater en brak water. Zij kunnen niet rotten, zijn bestand tegen 
ultraviolette stralen, zetten niet uit, zijn bestand tegen temperatuursveranderingen en beschikken 
over een hogere drukvastheid. 
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Bij het ontwerp wordt rekening gehouden met de thermische uitzetting van de kunststof door de 
lengte van de onderdelen gepast te beperken en er eventueel de nodige openingen tussen te 
voorzien. 
De opdrachtnemer toont aan dat voor het aangeboden product de gepaste maatregelen zijn 
genomen (coating of oppervlaktebehandeling, UV-stabilisering van de harsen,…) om de gepaste UV-
bestendigheid te verkrijgen naargelang dat de toepassing zich binnen of buiten situeert. 
De opdrachtnemer levert tijdens de studiefase een proefverslag waaruit de duurzaamheid blijkt van 
de materiaaleigenschappen (sterkte, elasticiteit,…) over de levensduur. In het bijzonder mag het 
materiaal na verloop van tijd niet bros worden, bv. onder invloed van UV-bestraling. Dit proefverslag 
wordt opgenomen in het postinterventiedossier (PID). 

1.6.1.2 Kenmerken van de uitvoering 
De zaag- en snijranden worden behandeld met een gepaste harscoating zodat er geen vezels vrij aan 
de buitenoppervlakken komen. 

1.6.2 Controles 
De leuningen voldoen aan EN ISO 14122-1 t.e.m. 3:2001, in het bijzonder aan de 
veiligheidsvoorschriften vermeld in deel 3, lid 7, en worden overeenkomstig beproefd (deel 3, lid 8). 
Het proefverslag wordt opgenomen in het postinterventiedossier (PID). 

 Leuningen uit hout 

1.7.1 Beschrijving 

1.7.1.1 Materialen 
De leuningen bestaan uit tropisch hardhout of Europees loofhout, volgens SB 260-30. 
De profielen en verbindingsstukken zijn van roestvast staal X5CrNiMo17-12-2  
(NBN EN 10088-1 t.e.m. 5); indien gelast zijn ze van roestvast staal X2CrNiMo17-12-2.  
De schroeven zijn van roestvast staal, van de klasse A4-70 volgens  
NBN EN ISO 3506-1 t.e.m. 3:2010. 

1.7.1.2 Kenmerken van de uitvoering 

1.7.2 Controles 
Volgende controles moeten gebeuren in aanwezigheid van de aanbestedende overheid en/of de 
instantie belast met de keuring: 
- 1) bewijs van geleverd materiaal op basis van de leveringsbonnen en bijhorende certificaat van 

origine met bewijs van duurzame ontginning zoals vermeld onder SB 260-30; 
- 2) visuele controle op gebreken (kwasten, scheuren, maatafwijkingen, enz.) zoals vermeld onder 

SB 260-30; 
- 3) afwerking en beschadiging na plaatsing. 
De leuningen mogen slechts na goedkeuring door de aanbestedende overheid van de geleverde 
partij worden geplaatst. Indien na plaatsing alsnog gebreken of beschadigingen worden vastgesteld, 
dan moet de opdrachtnemer de leuningen vervangen door nieuwe. 

 Leuningen met een net in roestvast staal 
De opdrachtdocumenten bepalen de eisen m.b.t. leuningen met een net in roestvast staal. 
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2 LOOPVLOEREN 

 Algemene bepalingen 
Loopvloeren worden toegepast als vloer op loop- en fietsersbruggen, staketsels en remmingswerken, 
sluisdeuren, steigers, trappen, bordessen bij trappen, enz. Zij kunnen zowel bestaan uit thermisch 
verzinkt staal als uit kunststof.  

 Loopvloeren met open mazen in thermisch verzinkt staal 

2.2.1 Beschrijving 
Loopvloeren met open mazen in thermisch verzinkt staal bestaan uit vakken gevormd door dunne 
verticaal geplaatste platen (minimum 2 mm dikte) in rechthoekige mazen (maximale tussenafstand  
40 mm). De vakken hebben rondom een kader zodat een paneel gevormd wordt.  
Indien geen verdere bijzondere eisen worden gesteld in de opdrachtdocumenten wordt geacht dat 
de verticaal geplaatste platen een gekartelde vorm vertonen teneinde de loopvloeren in hun geheel 
te voorzien van een antislip. Een voorstel hiervan dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de 
leidend ambtenaar. 
Loopvloeren met open mazen in thermisch verzinkt staal omvatten: 
- de loopvloeren met open mazen; 
- het thermisch verzinken; 
- de berekeningsnota en/of technische fiche ter controle van het draagvermogen en de doorbuiging 

van de panelen met inbegrip van de bevestigingsmiddelen; 
- het laten maken, leveren en plaatsen van eventuele paspanelen; 
- het leveren en plaatsen van de thermisch verzinkte bevestigingselementen (klemmen) op de 

ondersteuningsstructuur; 
- het leveren en plaatsen van de bouten in roestvast staal; 
- het leveren en plaatsen van thermisch verzinkte (tZn) boutsets; 
- desgevallend het aanvoeren, opbouwen, terug afbreken en verwijderen van de nodige stellingen. 

2.2.1.1 Materialen 
De loopvloeren met open mazen bestaan uit thermisch verzinkt staal. De voorbereiding van de 
ondergrond en het thermisch verzinken zal gebeuren volgens SB 260-33-1.6.  
De bouten zijn minstens van sterkteklasse 8.8 en zijn thermisch verzinkt (tZn) volgens NBN EN ISO 
10684:2004. 

2.2.1.2 Kenmerken van de uitvoering 
De loopvloeren worden door middel van aangepaste elementen en thermisch verzinkte boutsets 
stevig bevestigd op een ondersteuningsstructuur, à rato van minimum 8 bevestigingen (klemmen) 
per paneel voor normale toepassingen, en minimum 14 bevestigingen voor onderwater 
toepassingen, met uitzondering van eventuele kleine paspanelen, waarbij dit aantal bevestigingen 
niet kan worden gerealiseerd. 

2.2.1.3 Berekeningsvoorschriften en uitvoeringstekeningen 
Tenzij anders bepaald in de opdrachtdocumenten worden de loopvloeren gedimensioneerd voor een 
nuttige belasting van 5 kN/m², een puntlast P van 1,5kN en een doorbuiging van maximaal L/200. 
De opdrachtnemer legt hiervoor een berekeningsnota ter goedkeuring voor en/of staaft zijn voorstel 
aan de hand van een technische brochure van de leverancier. 
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De uitvoeringstekeningen voldoen aan SB 260-36. 
Bijkomend geldt: 
De uitvoeringstekeningen omvatten minstens alle technische specificaties met betrekking tot: 
- de materialen; 
- de geometrie en de toleranties; 
- de voorzieningen met betrekking tot de bevestiging; 
- de conservering; 
- de ontwerpbelastingen; 
- het plaatsingsplan. 
De uitvoeringstekeningen worden voorafgaand aan de productie ter goedkeuring aan de 
aanbestedende overheid voorgelegd. Het is de opdrachtnemer niet toegelaten de productie of de 
uitvoering te starten zonder goedgekeurde tekeningen. 

2.2.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
Het leveren en plaatsen van loopvloeren met open mazen in thermisch verzinkt staal wordt 
verrekend per m². 

 Loopvloeren met open mazen uit kunststof 

2.3.1 Beschrijving 
Loopvloeren met open mazen uit kunststof kunnen in één of twee richtingen dragend zijn. Deze 
welke in één enkele richting dragen bestaan uit vakken gevormd door naast elkaar gelegen 
rechthoekige of I-vormige balken (maximale hart op hart afstand: 20 mm). De vakken hebben 
rondom een kader zodat een paneel gevormd wordt. Loopvloeren met open mazen uit kunststof 
welke in twee richtingen dragen zijn in principe roostervloeren, en bestaan uit vakken gevormd door 
rechthoekige ribben (maximale maasopening 35 mm; minimale ribdikte 5 mm). De vakken hebben 
rondom een kader zodat een paneel gevormd wordt.  
Tenzij de opdrachtdocumenten anders vermelden worden steeds roosters toegepast die in twee 
richtingen dragend zijn. 
Kunststof roostervloeren hebben een concave antislip. De roosters hebben een minimale hoogte van  
30 mm. 
Een voorstel dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de leidend ambtenaar. 
Loopvloeren met open mazen uit kunststof omvatten: 
- de loopvloeren met open mazen uit kunststof; 
- de berekeningsnota en/of technische fiche ter controle van het draagvermogen en de doorbuiging 

van de panelen met inbegrip van de bevestigingsmiddelen; 
- het laten maken, leveren en plaatsen van eventuele paspanelen; 
- het leveren en plaatsen van de roestvaste bevestigingselementen (klemmen) op de 

ondersteuningsstructuur; 
- het leveren en plaatsen van de bouten in roestvast staal; 
- desgevallend het aanvoeren, opbouwen, terug afbreken en verwijderen van de nodige stellingen. 

2.3.1.1 Materialen 
De loopvloeren zijn gemaakt uit vezelversterkt polyester. De vastzettingsmiddelen (klemmen) zijn 
van roestvast staal X5CrNiMo 17-12-2 en de bouten zijn van roestvast staal klasse A4-70 volgens  
NBN EN ISO 3506-1 t.e.m. 3:2010. 
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De opdrachtnemer legt aan de aanbestedende overheid voorafgaandelijk het product met zijn 
karakteristieken ter goedkeuring voor tezamen met de nodige attesten waaruit de duurzaamheid 
blijkt van de materiaaleigenschappen die worden aangenomen, meer bepaald ter controle van het 
draagvermogen en de doorbuiging. 
De loopvloeren zijn bestand tegen zeewater en brak water. Zij kunnen niet rotten, zijn bestand tegen 
ultraviolette stralen, zetten niet uit, zijn bestand tegen temperatuursveranderingen en beschikken 
over een hoge drukvastheid. 
De opdrachtnemer toont aan dat voor het aangeboden product de gepaste maatregelen zijn 
genomen (coating of oppervlaktebehandeling, UV-stabilisering van de harsen,…) om de gepaste UV-
bestendigheid te verkrijgen, rekening houdend met de toepassing in maritiem milieu. De 
opdrachtnemer levert voorafgaandelijk en ter goedkeuring een proefverslag waaruit de 
duurzaamheid blijkt van de materiaaleigenschappen (sterkte, elasticiteit,…) over de levensduur. In 
het bijzonder mag het materiaal na verloop van tijd niet bros worden, bv. onder invloed van UV-
bestraling. 
De zaag- en snijranden worden behandeld met een gepaste harscoating zodat er geen vezels vrij aan 
de buitenoppervlakken komen. 
De loopvloeren voldoen aan EN ISO 14122-1 t.e.m. 3:2001, in het bijzonder aan de 
veiligheidsvoorschriften vermeld in deel 2, lid 4, en worden overeenkomstig ontworpen (deel 2, lid 
4.2.4 en 4.2.5). 

2.3.1.2 Kenmerken van de uitvoering 
De loopvloeren worden door middel van aangepaste elementen en roestvaste stalen bouten stevig 
bevestigd op een ondersteuningsstructuur, à rato van minimum 8 bevestigingen (klemmen) per 
paneel, met uitzondering van eventuele kleine paspanelen waarbij dit aantal bevestigingen niet kan 
worden gerealiseerd.  

2.3.1.3 Berekeningsvoorschriften en uitvoeringstekeningen 
Bij het ontwerp wordt rekening gehouden met de thermische uitzetting van de kunststof. 
Tenzij anders bepaald in de opdrachtdocumenten worden de loopvloeren gedimensioneerd voor een 
nuttige belasting van 5 kN/m², een puntlast P van 1,5kN en een doorbuiging van maximaal L/200. 
Voorts gelden de ontwerpvereisten van EN ISO 14122-2, lid 4.2.5.  
De opdrachtnemer legt hiervoor een berekeningsnota ter goedkeuring voor en/of staaft zijn voorstel 
aan de hand van een technische brochure van de leverancier. 
De uitvoeringstekeningen voldoen aan SB 260-36. 
Bijkomend geldt: 
De uitvoeringstekeningen omvatten minstens alle technische specificaties met betrekking tot: 
- de materialen; 
- de geometrie en de toleranties; 
- de voorzieningen met betrekking tot de bevestiging; 
- de ontwerpbelastingen; 
- het plaatsingsplan. 
De uitvoeringstekeningen worden voorafgaand aan de productie ter goedkeuring aan de 
aanbestedende overheid voorgelegd. Het is de opdrachtnemer niet toegelaten de productie of de 
uitvoering te starten zonder goedgekeurde tekeningen. 

2.3.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
Het leveren en plaatsen van loopvloeren met open mazen uit kunststof wordt verrekend per m². 
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 Loopvloeren in geplooide en geperforeerde staalplaat 

2.4.1 Beschrijving 
Geperforeerde en geplooide staalplaten worden veelal gebruikt als metalen loopvloer voor 
voetgangers- en fietsersbruggen. Zij kunnen evenwel ook voor andere doeleinden worden toegepast. 
De metalen loopvloer is samengesteld uit panelen vervaardigd in geperforeerde staalplaat met een 
dikte van minstens 3 mm.  
De panelen hebben een dubbele perforatie: 
- een perforatie van boven naar onder; 
- een perforatie van onder naar boven. 
De diameter van de perforaties en de steek tussen deze perforaties dient ter goedkeuring te worden 
voorgelegd aan de aanbestedende overheid op basis van een technische fiche van de leverancier. 
Sowieso dienen de perforaties voldoende groot in diameter te zijn teneinde een snelle afwatering te 
kunnen garanderen en het verstoppen van de perforaties te voorkomen. Bovendien dient te allen 
tijde ondervermelde stroefheid te worden behaald.  
De breedte van de panelen wordt aangepast per constructieonderdeel in functie van de 
aangehouden module en de overspanning. In de breedte zijn de panelen geplooid in C-vorm met een 
minimumhoogte van 35 mm.  
In de teruggeplooide boord zijn eveneens perforaties aangebracht voor het tegen elkaar bouten van 
de panelen. 
Loopvloeren in geplooide en geperforeerde staalplaat omvatten: 
- de loopvloeren in geplooide en geperforeerde staalplaat; 
- de berekeningsnota en/of technische fiche ter controle van het draagvermogen en de doorbuiging 

van de panelen met inbegrip van de bevestigingsmiddelen; 
- het laten maken, leveren en plaatsen van eventuele paspanelen; 
- het leveren en plaatsen van de thermisch verzinkte bevestigingselementen (klemmen) op de 

ondersteuningsstructuur en/of roestvaste bouten voor de onderlinge verbinding van de panelen; 
- het leveren en plaatsen van de bouten in roestvast staal; 
- het leveren en plaatsen van de thermisch verzinkte bevestigingselementen (klemmen) op de 

ondersteuningsstructuur en/of thermisch verzinkte (tZn) boutsets voor de onderlinge verbinding 
van de panelen; 

- het leveren en plaatsen van thermisch verzinkte (tZn) boutsets; 
- desgevallend het aanvoeren, opbouwen, terug afbreken en verwijderen van de nodige stellingen. 
De conservering van de loopvloeren in geplooide en geperforeerde staalplaat is begrepen in de 
desbetreffende post van SB 260-33-1. 

2.4.1.1 Materialen 
De panelen worden na fabricatie thermisch verzinkt. De voorbereiding van de ondergrond en het 
thermisch verzinken zal gebeuren volgens SB 260-33-1.6. De panelen worden op de dragende 
structuur bevestigd door middel van klemmen, thermisch verzinkt volgens SB 260-33-1.6, en 
boutsets van minimum sterkteklasse 8.8, thermisch verzinkt (tZn) volgens NBN EN ISO 10684:2004. 

2.4.1.2 Kenmerken van de uitvoering 
Ieder paneel wordt op zijn vier hoeken en op zijn langse zijden ter hoogte van de ondersteunende 
profielen bevestigd. Bij de plaatsing neemt de opdrachtnemer de nodige voorzieningen om elke 
vervorming van de panelen veroorzaakt door de klem of de bout te beletten. 
Het contactvlak van de klemmen is evenwijdig met het contactvlak van de ondersteunende profielen. 
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Onderling gebeurt de verbinding van de panelen met thermisch verzinkte bouten. Op de langse 
zijden van een paneel wordt telkens een verbindingsbout voorzien op ieder hoekpunt, ter hoogte van 
ieder ondersteuningsprofiel en ter hoogte van ieder veldmidden. 
Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen, wordt er geen bijkomende bekleding op de panelen 
aangebracht. 

2.4.1.3 Berekeningsvoorschriften en uitvoeringstekeningen 
Tenzij anders bepaald in de opdrachtdocumenten worden de loopvloeren gedimensioneerd voor een 
nuttige belasting van 5 kN/m², een puntlast P van 1,5kN en een doorbuiging van maximaal L/200. 
De opdrachtnemer legt hiervoor een berekeningsnota ter goedkeuring voor en/of staaft zijn voorstel 
aan de hand van een technische brochure van de leverancier. 
De uitvoeringstekeningen voldoen aan SB 260-36. 
Bijkomend geldt: 
De uitvoeringstekeningen omvatten minstens alle technische specificaties met betrekking tot: 
- de materialen; 
- de geometrie en de toleranties; 
- de voorzieningen met betrekking tot de bevestiging; 
- de conservering; 
- de ontwerpbelastingen; 
- het plaatsingsplan. 
De uitvoeringstekeningen worden voorafgaand aan de productie ter goedkeuring aan de 
aanbestedende overheid voorgelegd. Het is de opdrachtnemer niet toegelaten de productie of de 
uitvoering te starten zonder goedgekeurde tekeningen. 

2.4.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
Het leveren en plaatsen van loopvloeren in geplooide en geperforeerde staalplaat wordt verrekend 
per m². 

2.4.3 Controles 
Controle van de oppervlaktestroefheid: 
De opdrachtnemer levert de nodige panelen, minimum een oppervlakte van 1 m², voor het uitvoeren 
van stroefheidsmetingen op het loopoppervlak. 
Op de panelen wordt met de SRT-slinger (Skid Resistance Tester = stroefheidsmeter ontwikkeld door 
het Engelse Transport and Road Research Laboratory TRRL) in langszin en in dwarszin een 
stroefheidstest uitgevoerd door de afdeling Wegenbouwkunde van de Vlaamse overheid, 
Agentschap Wegen en Verkeer.  
De gemeten stroefheid in beide richtingen heeft minstens een SRT-waarde van 60. 
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3 WATERDICHTE DEKSELS EN LUIKEN 

 Algemene bepalingen 
Waterdichte deksels en luiken worden geplaatst om de toegang tot een afgesloten waterdichte 
ruimte mogelijk te maken. Het geheel is water- en luchtdicht. De deksels zijn gemakkelijk te openen 
en te sluiten. 
Er wordt een dichting voorzien over de gehele omtrek van de aanslag door een rubberen ring. De 
rubberpakking is ingesloten tussen twee strippen zodat bij het aanspannen van de bouten de 
rubberpakking de hele ruimte tussen die strippen vult. De opdrachtnemer legt altijd een voorstel ter 
goedkeuring voor aan de aanbestedende overheid. 
Rubber voldoet aan de bepalingen van SB 260-32-15. 

3.1.1 Beschrijving 
De waterdichte deksels bestaan uit een plaat uit thermisch verzinkt staal, roestvast staal of gietijzer 
en zijn voorzien van een aangepaste verstijvingsstructuur. De kaders, de hefhaken en de 
vergrendeling bestaan uit hetzelfde materiaal als het deksel. 
De bevestiging en aanspanning van deze deksels gebeurt door bouten. 
Zijn inbegrepen: 
- het leveren en plaatsen;  
- de kaders met hun verankeringen; 
- de deksels; 
- de nodige hefhaken (minstens één voor voetpaden, vier voor rijwegen, sluisdeuren, stuwen en 

pontons);  
- de vergrendeling in gesloten stand; 
- de conservering; 
- de rubberpakking; 
- de bevestigingsmiddelen; 
- alle nodige leveringen en werken voor optimaal gebruik. 

3.1.1.1 Wijze van uitvoering 
De in te betonneren kaders worden bij het stellen van de bekisting onwrikbaar in de bekisting 
geplaatst.  
De in een staalstructuur in te bouwen kaders worden gelast aan de staalstructuur. 
De deksels worden pas na het aanbrengen van de kaders geplaatst. 

3.1.1.1.A BEREKENINGSVOORSCHRIFTEN 
De belastingen van SB 260-21-4.9 zijn van toepassing. 
De opdrachtnemer legt een berekeningsnota ter ondersteuning van zijn uitvoeringstekeningen ter 
goedkeuring voor en/of staaft zijn voorstel aan de hand van een technische brochure van de 
leverancier. 

3.1.1.1.B UITVOERINGSTEKENINGEN 
De uitvoeringstekeningen voldoen aan SB 260-36. 
Bijkomend geldt: 
De uitvoeringstekeningen omvatten minstens alle technische specificaties met betrekking tot: 
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- de materialen; 
- de geometrie en de toleranties; 
- de conservering. 
De uitvoeringstekeningen worden voorafgaand aan de productie ter goedkeuring aan de 
aanbestedende overheid voorgelegd. Het is de opdrachtnemer niet toegelaten de productie of de 
uitvoering te starten zonder goedgekeurde tekeningen. 

 Waterdichte deksels voor voetpaden en rijwegen op het kunstwerk 

3.2.1 Beschrijving 
Waterdichte deksels voor voetpaden en rijwegen op het kunstwerk zijn kaders met ronde, vierkant of 
rechthoekig deksel, dat bestemd is voor afdekken van toegangsschachten in landhoofden, 
brugkelders, … . De vierkante of rechthoekige deksels kunnen één of meer luiken bevatten (cfr. 
enkelvoudige of meerdelige luiken) en bijhorende tussenbalken voor ondersteuning van de luiken. 
Deze tussenbalken zijn wegneembaar zodat de volledige vrije opening beschikbaar is. 
Waterdichte deksels voor voetpaden en rijwegen omvatten bovenop de bepalingen van 
SB 260-32-3.1: 
- de eventuele tussenbalken bij meerdelige luiken; 
- de afwerking van de bovenkant van het deksel; 
- de opening via openingshulp en vergrendeling in open stand indien van toepassing; 
- een noodontgrendelingsmechanisme via de onderzijde van het deksel indien van toepassing. 

3.2.1.1 Materialen 
Het staal van de deksels, de kaders, de hefhaken en de vergrendeling is: 
- ofwel in nodulair gietijzer volgens PTV 800 en PTV 801; 
- ofwel in thermisch verzinkt staal met min. kwaliteit S235J0 volgens SB 260-26-1; 
- ofwel in roestvast staal X2CrNiMo17-12-2 volgens NBN EN 10088-1 t.e.m. 5. 
De tussenbalken zijn in: 
- ofwel thermisch verzinkt staal met min. kwaliteit S235JR volgens SB 260-26-1; 
- ofwel in roestvaststaal X2CrNiMo17-12-2 volgens NBN EN 10088-1 t.e.m. 5. 
De bouten en de overige bevestigingsmiddelen en verankeringen zijn in roestvast staal van de klasse 
A4-70 volgens NBN EN ISO 3506-1 t.e.m. 3:2010. 
Lichtingssleutels zijn van roestvast staal met kwaliteit 1.4301 volgens NBN EN 10088-2. 
De deksels en kaders worden beschermd tegen corrosie. Het thermisch verzinken van staal gebeurt 
volgens de bepalingen van SB 260-33-1.6. 

3.2.1.2 Kenmerken van de uitvoering 

3.2.1.2.A NORMEN 
Waterdichte deksels voldoen aan volgende normen: 
- NBN EN 124-1:2015 – Afdekkingen voor putten en kolken voor verkeers- en voetgangersgebieden 

– Deel1: Definities, classificatie, algemene ontwerpprincipes, prestatie-eisen en 
beproevingsmethoden; 

- NBN EN 124-2:2015 – Afdekkingen voor putten en kolken voor verkeers- en voetgangersgebieden 
– Deel2: Roosters en deksels voor putten en kolken van gietijzer; 

- NBN EN 124-3:2015 – Afdekkingen voor putten en kolken voor verkeers- en voetgangersgebieden 
– Deel3: Roosters en deksels voor putten en kolken gemaakt van staal of aluminiumlegering. 



 UITRUSTINGEN EN AANHORIGHEDEN 

december 2021 standaardbestek 260 versie 2.0a 32-13  

3.2.1.2.B CLASSIFICATIE 
De opdrachtdocumenten bepalen de klasse van het deksel volgens NBN EN 124-1:2015. 

3.2.1.2.C AFWERKING VAN HET BOVENVLAK VAN HET DEKSEL 
Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen wordt het gietijzeren deksel uitgevoerd met een 
gewaffeld oppervlak met min. 400 wafels per m² of de stalen deksels uitgevoerd als traanplaat. 

3.2.1.2.D OPENING VAN HET DEKSEL 
Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen, is het deksel uitgerust met één of meerdere 
scharnieren voor opening met aangepaste openingshulp (bijv. gasdrukveren). 
In dit geval is de openingshoek minimum 100° en maximum 130°. Het deksel is voorzien van een 
veiligheidsvergrendeling en wordt automatisch vergrendeld éénmaal de openingshoek voorbij de 90° 
gaat. Ontgrendeling vereist een bewuste handeling. 
Het dichtvallen van het deksel wordt verhinderd door de veiligheidsstand die een weerstand biedt 
aan een horizontale kracht van minimum 2,5 kN uitgeoefend bovenaan het deksel. 
Bij het openen mag het scharnier niet breken onder een horizontale kracht van 4,5kN uitgeoefend 
bovenaan het deksel. Om de weerstand van de veiligheidsstand en van het scharnier aan te tonen, 
wordt de minimale kracht bereikt in 10s(-2s,+0s) en aangehouden gedurende 30s (-0s,+2s). 
Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen is het deksel aan de onderzijde niet voorzien van een 
ontgrendelingsmechanisme zodat in geval van nood het deksel snel en eenvoudig met de hand te 
openen is. 

3.2.1.2.E DOORBUIGING 
De eis CO/300 van tabel 5 van artikel 7.3 van NBN EN 124-1:2015 wordt vervangen door CO/500. 

3.2.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De hoeveelheden worden uitgedrukt in stuks per vrij opening.  

 Waterdichte deksels voor beweegbare waterkerende constructies 

3.3.1 Beschrijving 

3.3.1.1 Materialen 
Het staal is van dezelfde soort en kwaliteit volgens SB 260-26-1 als de omliggende staalstructuur. Het 
conserveringssysteem is volgens SB 260-33-1 en hetzelfde als op de omliggende staalstructuur. 
De bouten en de overige bevestigingsmiddelen en verankeringen zijn in roestvast staal van de klasse 
A4-70 volgens NBN EN ISO 3506-1 t.e.m. 3:2010.  

3.3.1.2 Berekeningsvoorschriften 
De belastingen van SB 260-21-4.9.4 zijn van toepassing. 

3.3.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De hoeveelheden worden uitgedrukt in stuks. Het aantal stuks wordt bepaald door telling. 
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 Waterdichte deksels voor pontons 

3.4.1 Beschrijving 

3.4.1.1 Materialen 
Het staal is van dezelfde soort en kwaliteit volgens SB 260-26-1 als het ponton. Het 
conserveringssysteem en/of de bekleding is hetzelfde conserveringssysteem volgens SB 260-33-1 als 
op het ponton. 
De bouten en de overige bevestigingsmiddelen en verankeringen zijn in roestvast staal van de klasse 
A4-70 volgens NBN EN ISO 3506-1 t.e.m. 3:2010.  

3.4.1.2 Berekeningsvoorschriften 
De belastingen van SB 260-21-4.9.2 zijn van toepassing voor berijdbare pontons. 
De belastingen van SB 260-21-4.9.3 zijn van toepassing voor pontons voor voetgangers. 

3.4.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De hoeveelheden worden uitgedrukt in stuks. Het aantal stuks wordt bepaald door telling. 
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4 AFDICHTINGEN VAN VOEGEN, VOEGBANDEN EN -PLATEN 

 Afdichting van voegen  

4.1.1 Algemene bepalingen 

4.1.1.1 Beschrijving 
Voor de afdichting van de zichtbare voegen na het aanbrengen van de voegband en/of voegplaat 
wordt een afdichtingskit gebruikt. 

4.1.1.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
Alleen de effectief geplaatste afdichtingslengte d.m.v. voegvullingsproduct wordt in rekening 
gebracht en uitgedrukt in m. 

4.1.2 Afdichtingskit  

4.1.2.1 Beschrijving 
De afdichtingskit is een koud verwerkt elastisch voegvullingsproduct. 
De afdichtingskit voor de afdichting van voegen omvat: 
- het leveren van de afdichtingskit en afdichten van de zichtbare voeg; 
- het aanbrengen in één of meerdere gangen; 
- alle bijhorende werken en leveringen. 

4.1.2.1.A MATERIALEN 
De afdichtingskit is van het type F (bouwkitten), met klasse 25 en subklasse LM, volgens NBN EN ISO 
11600. 
De afdichtingskitten maken het voorwerp uit van een geldige Belgische technische goedkeuring zoals 
ATG of gelijkwaardig. 

4.1.2.2 Uitvoering 
Alvorens de afdichtingskit wordt geplaatst, moet de voegplaat worden verwijderd op de plaatsen 
waar de afdichtingskit zal worden aangebracht tot op de diepte van de kit (zie verder). 
De afdichtingskitten worden aangebracht conform de technische specificaties van de STS 56.1 
“Dichtingskitten voor gevels”. 
- Voor voegen groter dan 15 mm wordt de kit in drie gangen aangebracht; de eerste twee voor de 

hechting aan de achtergrond en de zijwanden en de derde gang voor het profileren van de kit. 
- De te voegen oppervlakken worden vooraf effen, schoon en droog gemaakt. 
- Voor diepe voegen is het toegestaan een rugvulling aan te brengen. Deze bestaat uit een soepel 

en onrotbaar profiel waarvan de doorsnede iets groter is dan de voegbreedte zodat ze voldoende 
klemt in de voeg om te kunnen weerstaan aan de druk bij het aanbrengen. De rugvulling is 
chemisch inert t.o.v. de kit. 

- De rugvulling wordt voldoende diep aangebracht zodat de voegdiepte van de kit minstens de 
halve voegbreedte bedraagt met een minimum van 8 mm. 

- De kit mag niet worden aangebracht bij een temperatuur lager dan 2 °C en boven 30 °C. 

4.1.2.3 Meetmethode voor hoeveelheden 
De meetmethode is volgens de bepalingen van SB 260-32-4.1.1.2. 
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 Voegbanden in rubber 

4.2.1 Algemene bepalingen 

4.2.1.1 Beschrijving 
Voegbanden dienen om de voeg tussen twee betonelementen grond- en/of waterdicht te maken. Zij 
bevatten de nodige voorzieningen om tussen deze elementen de nodige bewegingen toe te laten.  
In dwarsdoorsnede bezit de voegband centraal een holle of samendrukbare kern. De uiteinden zijn 
voorzien van een rubberknobbel.  
De voegbanden zijn van het type rubber-staal of rubber alleen. 
De voegbanden in rubber omvatten: 
- het leveren en plaatsen van de voegband; 
- het lassen van de rubberen voegband en/of de metalen platen; 
- bij injectie: 

- de sponsrubberstroken die gevulkaniseerd zijn op de uiteinden van de metalen plaat; 
- het injecteren van deze sponsrubberstroken met epoxyhars; 

- alle bijhorende werken en leveringen. 

4.2.1.1.A MATERIALEN 
De rubber is een styreen-butadieen rubber (SBR), bestand tegen zee- en afvalwater, alle 
weersomstandigheden en sporen van olie. 
De rubber voldoet aan DIN 7865. 

4.2.1.2 Uitvoering 

4.2.1.2.A PLAATSEN EN INSTORTEN VAN DE VOEGBAND 
De voegbanden worden bij het stellen van de bekisting geplaatst en worden over de halve breedte 
ingewerkt, tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten. De holle of samendrukbare kern wordt 
niet ingebetonneerd. 
Omwille van esthetische redenen wordt de rubberen voegband geplaatst tot op 5 cm onder het 
horizontaal bovenvlak van het beton. 
De opdrachtnemer neemt alle voorzorgsmaatregelen zodat bij de betonneringsfase de voegband zich 
niet vervormt en er geen lucht onder de voegstrook wordt ingesloten. 

4.2.1.2.B LASSEN VAN DE VOEGBAND 
Het lassen van het rubbergedeelte gebeurt door warme vulkanisatie.  
Alle laswerkzaamheden worden volgens een beproefde techniek door gespecialiseerde werklieden 
uitgevoerd. 

4.2.1.3 Door de opdrachtnemer te leveren documenten 
De opdrachtnemer legt steeds vóór de aanvang van de werken de technische fiche van de 
voegband(en) ter goedkeuring voor aan de aanbestedende overheid. 

4.2.1.4 Meetmethode voor hoeveelheden 
Alleen de effectief geplaatste voegbanden in rubber worden in rekening gebracht en uitgedrukt in m. 
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4.2.2 Voegbanden van het type rubber 

4.2.2.1 Beschrijving 
De bepalingen van SB 260-32-4.2.1 zijn van toepassing. 

4.2.2.1.A MATERIALEN 
De rubber is volgens de bepalingen van SB 260-32-4.2.1.1.A. 

4.2.2.1.B AFMETINGEN 
De breedte van de voegband wordt gegeven in de opdrachtdocumenten.  

4.2.2.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De meetmethode is volgens SB 260-32-4.2.1.4. 

4.2.3 Voegbanden van het type rubber-staal 

4.2.3.1 Beschrijving 
De bepalingen van SB 260-32-4.2.1 zijn van toepassing. 
De rubberknobbel bevat aan de uiteinden een metalen plaat die een minimumdikte heeft van 0,8 
mm. 

4.2.3.1.A MATERIALEN 
De materialen zijn: 
- rubber volgens de bepalingen van SB 260-32-4.2.1.1.A; 
- staal volgens SB 260-26-1. 

4.2.3.1.B AFMETINGEN 
De totale breedte van de voegband (rubber + staal) wordt gegeven in de opdrachtdocumenten.  

4.2.3.2 Uitvoering 

4.2.3.2.A METALEN PLATEN 
De metalen plaat wordt in de rubberknobbel aan de uiteinden warm in gevulkaniseerd. 
De hechting tussen de rubber en het staal voldoet aan DIN 7865. 

4.2.3.2.B INJECTIE VAN VOEGBANDEN 

4.2.3.2.B.1 Algemene bepalingen 
De voegbanden van het type rubber-staal die onderworpen zijn aan een waterdruk, kunnen onder 
druk geïnjecteerd worden teneinde mogelijke krimpscheuren, grindnesten en holle ruimten rond de 
voegband op te vullen. Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten worden de voegbanden 
niet geïnjecteerd. 

4.2.3.2.B.2 Plaatsing van de injectiebuis 
De metalen injectiebuis wordt pas kort vóór het betonstorten aangebracht om beschadiging of 
verschuiving te voorkomen.  
Tijdens het trillen wordt er zorg voor gedragen dat het bandstaal niet van de buis wordt gedrukt 
teneinde de injectieopening niet te verstoppen. 
Zodra het beton voldoende is verhard wordt de injectiebuis met een dopmoer afgesloten. 
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4.2.3.2.B.3 Injecteren 
Het injecteren zelf gebeurt met een handpomp doorheen de injectiebuizen, zodra het beton zijn 
karakteristieke druksterkte heeft bekomen.  
De injectiedruk is verschillend en is afhankelijk van de viscositeit van de injectievloeistof en de 
injectieafstand. 
Zodra de injectievloeistof uit de volgende injectiebuis opstijgt, wordt het injecteren gestopt en wordt 
de buis gesloten, waarna het injecteren voortgezet wordt via het volgend gat. 
De volgorde waarin dit gebeurt is willekeurig, maar bij voorkeur wordt zo laag mogelijk begonnen om 
aldus de injectiespecie voor zich uit te drijven. 
Als injectiespecie wordt een waterverdringend product gebruikt dat hecht aan het betonoppervlak 
en geen krimp vertoont. 
Alle krimpscheuren, grindnesten en holle ruimten die met dit langskanaal in verbinding staan, 
worden met de epoxyhars gevuld en zijn na uitharden volledig ondoorlatend voor water. 

4.2.3.3 Meetmethode voor hoeveelheden 
De meetmethode is volgens de bepalingen van SB 260-32-4.2.1.4. 

 Voegbanden in manillatouw 

4.3.1 Beschrijving 
De afmetingen van de voegbanden zijn aangeduid op de opdrachttekeningen. 
De voegbanden in manillatouw in beton omvatten: 
- het leveren en plaatsen van de voegband; 
- de zinken strippen; 
- alle bijhorende werken en leveringen. 

4.3.1.1 Materialen 
Het manillatouw is gedrenkt in bederfwerend product. 

4.3.1.1.A AFMETINGEN 
Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten bedraagt de diameter van het manillatouw 50 mm 
en worden er zinken strippen alle 30 cm bevestigd.  

4.3.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
Alleen de effectief geplaatste voegbanden in manillatouw worden in rekening gebracht en uitgedrukt 
in m. 

 Voegplaten 

4.4.1 Algemene bepalingen 

4.4.1.1 Beschrijving 
Een voegplaat vult de ruimte tussen twee betonvlakken, waarin de voeg met een bepaalde breedte is 
ingewerkt en bestaat uit een samendrukbaar en tegen het rotten beschermd plaatmateriaal. 
Voegplaten kunnen vervaardigd worden in asfaltvilt, kurk of geëxpandeerd polystyreen. 
De zichtbare voeg kan afgedicht worden met een afdichting zoals een voegvullingsproduct volgens de 
voorschriften vermeld onder SB 260-32-4.1. 
De voegplaten omvatten: 



 UITRUSTINGEN EN AANHORIGHEDEN 

december 2021 standaardbestek 260 versie 2.0a 32-19  

- het leveren en plaatsen van de voegplaten; 
- het versnijden van de voegplaten; 
- alle bijhorende werken en leveringen. 

4.4.1.2 Uitvoering 
De bevestiging van de platen gebeurt op een zodanige manier dat ze niet uit de voeg afzakken of 
verwijderd geraken. 
Worden de platen geplaatst tijdens het betonneren, dan neemt de opdrachtnemer alle mogelijke 
voorzorgen om te beletten dat de platen van hun plaats verschuiven tijdens de werken. 
Het plaatsen geschiedt met de nodige voorzorgen om beschadigingen te voorkomen en een 
regelmatig vlak te verwezenlijken. 
Alle uitzettingsvoegen dienen gronddicht afgesloten te worden. 
De voegplaten worden geplaatst volgens de aanduidingen op de opdrachtdocumenten. 

4.4.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
Alleen de effectief geplaatste voegplaten worden in rekening gebracht en uitgedrukt in m² netto 
geplaatste oppervlakte. 

4.4.3 Voegplaten in asfaltvilt 

4.4.3.1 Beschrijving 
De bepalingen van SB 260-32-4.4.1 zijn van toepassing. 

4.4.3.1.A MATERIALEN 
De asfaltviltplaten zijn als volgt vervaardigd: 
- het vilt wordt gedrenkt met bitumen. De viltbanden worden op beide vlakken met bitumen 

bestreken en tot het vormen van platen van de vereiste dikte op elkaar gelegd en gelijmd met 
warme bitumenspecie; 

- de platen moeten dicht zijn, zonder insluiting van lucht of vreemde stoffen. 

4.4.3.1.B DIKTE VAN DE PLAAT 
De nominale dikte van de asfaltviltplaten wordt gegeven in de opdrachtdocumenten. 

4.4.3.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De meetmethode is volgens de bepalingen van SB 260-32-4.4.2. 

4.4.4 Voegplaten in kurk  

4.4.4.1 Beschrijving 
De bepalingen van SB 260-32-4.4.1 zijn van toepassing. 

4.4.4.1.A MATERIALEN 
De voegplaten zijn in geëxpandeerde kurk, omhuld met bitumen. 

4.4.4.1.B DIKTE VAN DE PLAAT 
De nominale dikte van de kurkplaten wordt gegeven in de opdrachtdocumenten. 

4.4.4.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De meetmethode is volgens de bepalingen van SB 260-32-4.4.2. 
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4.4.5 Voegplaten in geëxpandeerd polystyreen 

4.4.5.1 Beschrijving 
De bepalingen van SB 260-32-4.4.1 zijn van toepassing. 

4.4.5.1.A MATERIALEN 
De voegplaat is vervaardigd uit geëxpandeerd polystyreen. 

4.4.5.1.B DIKTE VAN DE PLAAT 
Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten bedraagt de nominale dikte van de geëxpandeerde 
polystyreenplaat 20 mm. 

4.4.5.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De meetmethode is volgens de bepalingen van SB 260-32-4.4.2. 
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5 REDDINGSMATERIEEL 

 Algemene bepalingen 
Onder reddingsmaterieel wordt verstaan, alle mogelijke hulpmiddelen welke aan waterbouwkundige 
constructies kunnen bevestigd worden teneinde het redden van een eventuele drenkeling mogelijk 
te maken of te vereenvoudigen, zonder hierbij de redder zelf in gevaar te brengen. Zij dienen 
duidelijk zichtbaar opgesteld te worden. Iedere willekeurige persoon of toevallige passant dient in 
nood op een eenvoudige wijze gebruik te kunnen maken van deze hulpmiddelen. 

 Reddingstouw 

5.2.1 Beschrijving 
Het reddingstouw wordt aangebracht aan sommige constructies aan de waterzijde voor de 
drenkelingen en hun eventuele redders. Zij zijn vlot bereikbaar, hangen niet door en sluiten aan op 
ladders of andere constructies, die een vlot verloop naar de wal toelaten. 
Zijn inbegrepen: 
- reddingstouw; 
- alle benodigde bevestigingsmiddelen. 

5.2.1.1 Kenmerken van de materialen 
Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten heeft het reddingstouw een diameter van 
minstens 20 mm. Het moet watervast zijn en weerstand bieden aan de inwerking van oliën, vetten, 
zouten en polluenten die normaal in het water kunnen voorkomen. De opdrachtnemer legt de 
aanbestedende overheid vóór de levering een monster ter goedkeuring voor voorzien van een 
technische fiche die de deugdelijkheid voor dergelijke toepassing kan staven. 
De bevestigingsmiddelen van het touw aan de constructie zijn uit roestvast staal X5CrNiMo 17-12-2. 
De bouten zijn roestvast staal zijn van de klasse A4-70 volgens NBN EN ISO 3506-1 t.e.m. 3:2010. 

5.2.1.2 Wijze van uitvoering 
De inplanting van het reddingstouw is aangegeven op de ontwerptekeningen en/of wordt 
meegedeeld door de aanbestedende overheid in het kader van de uitgevoerde constructie. 
Het reddingstouw wordt pas op het einde van eventueel overige werken geplaatst om beschadiging 
te voorkomen. 
Het reddingstouw mag niet gevoelig doorbuigen en ook niet strak gespannen zijn. Enige soepelheid 
van het reddingstouw is vereist. Het reddingstouw wordt aan ieder bevestigingspunt ook 
vastgeknoopt. Het steekt ook maximaal een handgreep uit buiten het dagvlak van de constructie. 
De maximale tussenafstand van de bevestigingspunten is vier meter. Indien de plaatselijke 
omstandigheden zulks vergen dienen zij zo mogelijk op kortere afstand te worden geplaatst. 

5.2.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
Het leveren en plaatsen van reddingstouw aan waterbouwkundige constructies wordt verrekend per 
meter. 



UITRUSTINGEN EN AANHORIGHEDEN  

32-22 standaardbestek 260 versie 2.0a december 2021 

  Reddingsboeikast 

5.3.1 Beschrijving 
Een reddingsboeikast bevat een reddingsboei, een touw en informatiebord m.b.t. redding en eerste 
hulp voor een drenkeling. De kast vermeldt de inhoud door een geschilderde boei op de deur of 
bestaat uit een voldoende stevige doorschijnende deur.  
Model en type moeten steeds vooraf ter goedkeuring worden voorgelegd aan de leidend ambtenaar. 
De kast moet zodanig afgesloten zijn dat het openen slechts mogelijk is met minimale schade door 
bv. het manueel breken van een zegel. 
Reddingsboeikasten kunnen enerzijds alleenstaand geplaatst worden op een afzonderlijke steun, 
anderzijds kunnen zij bevestigd worden op een leuning of in een volle wand in beton en/of 
metselwerk. 
De reddingsboeikast omvat: 
- de reddingsboeikast; 
- de reddingsboei voorzien van reddingstouw; 
- de houders voor de reddingsboei; 
- het informatiebord m.b.t. redding en eerste hulp voor een drenkeling; 
- alle bijhorende werken en de benodigde bevestigingsmiddelen; 
- de sokkels; 
- de steunen; 
- de conservering. 

5.3.1.1 Kenmerken van de materialen 
De reddingsboei is volgens NBN EN 14144. De houders voor de reddingsboei zijn volgens NBN EN 
14145. Het informatiebord m.b.t. redding en eerste hulp voor een drenkeling is volgens de 
bepalingen van ISO 18422. 
Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten is de reddingsboeikast vervaardigd uit middelhard, 
in de massa gekleurde polyethyleen (rood of oranje). De kast is UV-gestabiliseerd/bestendig en biedt 
weerstand tegen intensief zonlicht zonder verkleuren. Ze kan tegen zeer hoge en lage 
buitentemperaturen zonder barsten of verweren.  
Tenzij anders vermeld in het bijzonder is het reddingstouw vervaardigd uit polypropyleen, en heeft 
zij minimaal een lengte van 50 m. 
Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten is de buitenafmeting van de kast benaderend  
950 x 90 x 220 mm en biedt plaats voor een boei van ca. 750 mm diameter en het touw van 50 
meter. 
Een alleenstaande boeienkast wordt geplaatst op een thermisch verzinkte steunpaal van staal 
S235JR, met minimale afmetingen 2.285 x 100 mm, plaatdikte 3 mm. Het thermisch verzinken 
gebeurt volgens SB 260-33-1.6. Alle bevestigingsmiddelen (beugels, doken, bouten, moeren, enz.) 
zijn uit roestvast staal A4-70 volgens NBN EN ISO 3506-1 t.e.m. 3:2010, ongeacht of de 
reddingsboeikast op een steun, in volle wand of op een leuning geplaatst wordt. 

5.3.1.2  Wijze van uitvoering 

5.3.1.2.A ALLEENSTAAND OP STEUN 
Het geheel van de steun moet onwrikbaar in de grond geplaatst zijn, ongeacht de omstandigheden 
van de ondergrond. De kast dient op een goed bereikbare plaats op de steun te worden gemonteerd. 
Indien de opdrachtdocumenten geen bijkomende specificaties opgeven aangaande de plaatsing 
ervan wordt geacht dat de opdrachtnemer zich voorafgaandelijk van de plaatselijke toestand 
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vergewist, en dat hij de wijze van plaatsing van de steun bepaalt aan de hand van het type 
ondergrond (grond, asfalt, beton, staalplaat, enz.). Dit kan gaan van het maken van een betonsokkel 
bij een gewone ondergrond tot het boren van een kern in beton of staal, of het aanmaken en 
oplassen van een sokkel op een staalplaat. Sowieso dient de opdrachtnemer hiervoor een voorstel 
ter goedkeuring in te dienen bij de leidend ambtenaar en dient minimaal voldaan aan de kenmerken 
voor de materialen zoals hiervoor vermeld. 
Alle eventuele beschadigingen aan de verharding waarin de steun geplaatst wordt dienen hersteld te 
worden.  

5.3.1.2.B BEVESTIGING OP LEUNING OF IN VOLLE WAND 
Het geheel moet onwrikbaar en goed bereikbaar aan de leuning of wand bevestigd zijn. Alle 
eventuele beschadigingen aan wanden of leuningen dienen hersteld te worden. 
De opdrachtnemer vergewist zich hiervoor voorafgaandelijk van het materiaal waartegen hij de kast 
zal dienen te monteren zoals o.a., leuningen, betonnen wanden, metselwerk, enz. De 
bevestigingsmiddelen worden hieraan aangepast, en een voorstel dient ter goedkeuring te worden 
voorgelegd aan de leidend ambtenaar en dient minimaal voldaan aan de kenmerken voor de 
materialen zoals hiervoor vermeld.  

5.3.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
Het leveren en plaatsen van een reddingsboeikast wordt verrekend per stuk.  
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6 VERANKERINGEN VAN STALEN ONDERDELEN IN BETON 

 Niet-ingestorte verankeringen 

6.1.1 Beschrijving 
Op diverse manieren kunnen constructieonderdelen door middel van in het beton verankerde stalen 
elementen (ankerbout, ankerstang, draadhuls,…) aan betonconstructies worden verbonden. De tekst 
hieronder behandelt het aanbrengen van dergelijke ankers. 
Het algemeen plaatsingsprincipe van een dergelijk anker in ongewapend en/of gewapend beton 
bestaat uit volgende stappen: 
- boren en zorgvuldig reinigen van een verankeringsgat in het beton; 
- correct inbrengen in het boorgat van het verankeringsproduct; 
- het zorgvuldig inbrengen en vastzetten van het anker in het boorgat. 
Het verankeringssysteem wordt gekozen in functie van de krachten waaraan het anker zal worden 
onderworpen alsook van de betonkwaliteit van de bevestigingsondergrond. Deze parameters 
bepalen de ankerdiameter, verankeringslengte en specifieke staalkwaliteit van het anker. Om het 
gekozen type anker op technisch verantwoorde wijze te plaatsen, zal het ontwerp op de diverse 
mogelijke bezwijkmechanismen getoetst moeten worden. 
De opdrachtdocumenten (of het vooronderzoek) vermelden de op te nemen belastingen, en de 
dimensies en staalkwaliteit van het anker. 
De opdrachtdocumenten (of het vooronderzoek) moeten van de bestaande betonconstructie waarin 
de verankering wordt aangebracht minimaal het volgende aangeven: 
- aan-/of afwezigheid van obstakels (leidingen, wapening); 
- de sterkteklasse van de bestaande betonconstructie; 
- staat van de bestaande betonconstructie (gescheurdheid,…). 

6.1.1.1 Materialen 
De materialen hier van belang zijn de betonondergrond en het ankersysteem. 
- De betonondergrond ter plaatse van de te plaatsen verankering moet aan een grondig 

vooronderzoek worden onderworpen zodat de betonsterkte gekend is; alsook de mate van 
gescheurdheid van het beton. 
Het bevestigingsanker kan geen hogere belasting overdragen dan de betonondergrond, waarin 
het is verankerd, zelf kan opnemen. De betonondergrond is dus ook medebepalend bij de keuze 
van het anker. 

- De verankeringsmortel: De mortellijm kan bestaan uit een cementgebonden mortel, een 
synthetische mortel of een mengsel van beide met inbegrepen de vulstoffen en/of toeslagstoffen. 

- Een cementgebonden verankeringsmortel moet conform zijn met NBN EN 1504-6:2006 en PTV 
566:2009. 

- Een synthetische of 2-componenten verankeringsmortel maakt deel uit van een ‘injectiesysteem 
voor het verankeren van metalen ankers’ met een Europese technische goedkeuring. Deze ETA 
met “Generic Type and Use - Anchor sizes M8, M10, M12, M16,… for use in concrete”, is verleend 
aan industriële verankeringssystemen op basis van het Europees beoordelingsdocument – 
EAD 330499-01-0601 "Bonded fasteners for use in concrete" en de Technische rapporten – TR 
018:2003 “Beoordeling van draaimoment-gecontroleerde gelijmde ankers” en TR 029:2010 
“Ontwerp van gelijmde ankers”. Dit beoordelingsdocument (EAD) is terug te vinden op: 
https://www.eota.eu/eads.. 

https://www.eota.eu/download?file=/2016/16-33-1057/for%20ojeu/ead%20330499-01-0601_ojeu2020.pdf
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- De verankeringsmortels moeten CE-gemarkeerd zijn en beantwoorden aan de regels en 
voorwaarden opgegeven in NBN EN 1504-6:2006. 

- Verankeringsbouten of verankeringsdraadstangen met borgingsring en moer zijn in roestvast staal 
van de klasse A4-70 volgens NBN EN ISO 3506-1 t.e.m. 3:2010 of zijn minstens van sterkteklasse 
8.8 en thermisch verzinkt (tZn) volgens NBN EN ISO 10684:2004. 

6.1.1.2 Uitvoering 
Vóór het starten van de uitvoering van verankeringen, legt de opdrachtnemer aan de aanbestedende 
overheid de apparatuur, het verankeringsproduct en het verankeringssysteem voor die hij gedurende 
het ganse verloop van het verankeren zal aanwenden. 
De uitvoering van een dergelijk bevestigingssysteem in een bestaand betonmassief moet met grote 
zorg en volgens de instructies van de leverancier van het bevestigingssysteem geschieden. 
Opgeleide installateurs voeren de verankeringen van stalen onderdelen, in ongewapend en/of 
gewapend beton, uit volgens de goedgekeurde uitvoeringstekening, controleplan en de installatie-
instructies. 
De uitvoering van de verankering gebeurt als volgt: 
- zuiver te maken betonoppervlak, vrij van slib, vet en olie; 
- het boren van een passend boorgat (juiste diameter en diepte), aangepast aan de grootte van de 

op te nemen belasting, met een hiervoor geschikt boorapparaat; 
- het perfect ontstoffen van het boorgat en verwijderen van alle losse delen; 
- het injecteren vanaf de onderkant van het boorgat van de bevestigingsmortel in het boorgat tot 

op de door de leverancier voorgeschreven vulhoogte (minimum tot halve diepte van het boorgat), 
het verankeringsproduct wordt slechts aangebracht binnen de temperatuur-vork aangegeven op 
de technische fiche; 

- het inbrengen van nieuwe volstrekt zuivere verankeringsbouten of draadstangen; 
- de verankeringsbout of draadstang met een wisselende draaibeweging tot op de onderkant van 

het boorgat brengen, waarna de mortel een weinig uit het boorgat moet puilen; 
- het onwrikbaar vastzetten van het anker tot deze door de uithardende mortel op zijn plaats 

gehouden wordt; 
- het plaatsen van het constructie-element en aanbrengen van borgingsring en moer. 
Bovendien moet de uitvoering van chemische verankeringen geschieden: 
- in goed verluchte ruimten; 
- bij een (contact-)temperatuur van meer dan 5°C; 
- op een watervrij oppervlak; 
- met in acht name van alle te nemen veiligheidsmaatregelen (ARAB) en de verzekering van de 

waterafvoer. 

6.1.1.3 Door de opdrachtnemer te verstrekken informatie 
Door de opdrachtnemer zijn voorafgaandelijk volgende documenten ter goedkeuring aan de 
aanbestedende overheid over te maken: 
- randvoorwaarden waarbinnen het betreffende verankeringssysteem mag worden toegepast (al of 

niet gescheurd beton,…); 
- de beschrijving van het bevestigingssysteem (o.a. boortechniek; reinigingstechniek, 

vastzettechniek anker,…); 
- de identificatiegegevens en kwaliteitsgarantie van de gebruikte mortel en roestvrijstalen bouten, 

moeren en borgringen; 
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- plaatsingsinstructies, aanmaakvoorschriften mortel, omgevingsvereisten bij aanbrengen 
verankering; 

- de ervaring van de uitvoerder en de vereisten van het toezicht op de werf; 
- preventieve maatregelen m.b.t. het risico op doorboren (voorspan-)wapening; 
- wijze van dichten van niet gebruikte boorgaten; 
- de beproevingsrapporten i.v.m. reactietijd uitharding, e.d.; 
- de berekeningsnota i.v.m. de op te nemen verankeringskracht, aantal verankeringen, diameter en 

lengte van de verankeringen. 

6.1.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De te plaatsen verankeringen zijn inzake kosten op te nemen in het te monteren constructie-
element, tenzij in de opdrachtdocumenten hiervoor een afzonderlijke post in de meetstaat is 
opgenomen. In dit laatste geval wordt in de opdrachtdocumenten per type en lengte van verankering 
een afzonderlijke post opgenomen en worden de verankeringen per stuk in rekening gebracht. 

6.1.3 Controles 
De eerste uitvoeringen van elk type verankering worden onder toezicht van een kwaliteits-
verantwoordelijke van de leverancier en een verantwoordelijke van de aanbestedende overheid 
geïnjecteerd en ingebracht. Bij kwaliteitsvolle uitvoering mag deze uitvoerder op het betreffende 
werk deze ankertypes plaatsen. 
Tijdens de uitvoering moeten controles worden uitgevoerd zoals: 
- bij ingangscontrole: staat van aangeleverde producten (ankerstaaf, moer, borgingsring, 

draadstang, gebruiksduur van verhardingscomponent, …); 
- bij aanmaak boorgat: staat van de boor, maatvastheid bij boren, positie, diameter, diepte en 

zuiverheid boorgat, hart op hart afstand boorgaten, afstand boorgaten tot betonrand, kwalificatie 
uitvoerend personeel; 

- bij aanbrengen anker: afmetingen, inbrengdiepte, aanbrengen verhardingscomponent, 
klimatologische omstandigheden, staat betonconstructie. 

 Trekproeven op niet-ingestorte verankeringen 

6.2.1 Beschrijving 
Om de kwaliteit van de uitvoering van een niet-ingestorte verankering te controleren kan een niet-
destructieve trekproef uitgevoerd worden. 
Trekproeven op niet-ingestorte verankeringen omvat: 
- het voorzien van een overlengte op alle niet-ingestorte verankeringen; 
- het opstellen en afleveren van een controleplan van de verankeringen; 
- het afleveren van het kalibratie-attest van het trekproefapparaat; 
- het beproeven van de trekvastheid van een verankering door bekwaam personeel na de door de 

leverancier voorgeschreven wachttijd; 
- het opstellen en afleveren van de beproevingsrapporten van de trekproeven; 
- het op definitieve lengte brengen van de ankers; 
- herstel van de conservering; 
- alle bijhorende werken en leveringen. 
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6.2.1.1 Wijze van uitvoering 
De verankeringen worden opgedeeld per constructieonderdeel en volgens type van de verankering. 
Per type van verankering is een trekproef uit te voeren. De trekproef is door de opdrachtnemer uit te 
voeren met een door de opdrachtnemer te leveren geijkt trekproefapparaat (ijkingsattest door de 
opdrachtnemer voor te leggen) in aanwezigheid van een afgevaardigde van de aanbestedende 
overheid. 
De verankeringsmortel wordt per type van verankering als een afzonderlijke partij beschouwd. 
Alle verankeringen van het constructieonderdeel zijn te voorzien van de nodige overlengte, zodat zij 
voldoende ver uit het beton steken om vastgenomen te kunnen worden door het trekproefapparaat. 
Na uitvoering en verharding worden de te beproeven verankeringen aangeduid door de 
aanbestedende overheid. Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen, bedraagt de hoeveelheid 
te beproeven verankeringen per type 5 % met een minimum van 5. 
Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen, wordt de trekproef uitgevoerd volgens de hierna 
beschreven testtechniek. De spanning in het anker onder de uitgeoefende trekkracht mag evenwel 
nooit de vloeigrens van het anker overschrijden. 
Gedurende 2 minuten wordt in de lengteas van de verankering een trekkracht gelijk aan 1,5 x 
dienstbelasting uitgeoefend. De dienstbelasting is de in GGT berekende trekkracht bij de nadeligste 
belasting. De proeflast en de verplaatsing van de verankering worden in functie van de tijd 
geregistreerd en uitgetekend. 
Tijdens de trekproef mogen er geen scheurtjes in het beton waargenomen worden bij de ingestelde 
proeflast en gedurende de meettijd geen drukdaling optreden en/of mag het anker niet uit de 
verankeringsopening getrokken worden. 
De trekproef wordt uitgevoerd volgens de in EAD 330499-01-0601 aangegeven methode "Confined 
Tension Test, of conform de methode NBN EN 1881:2006. 
Van alle beproefde verankeringen wordt een beproevingsrapport opgesteld en afgeleverd aan de 
aanbestedende overheid. Het bevat de identificatiegegevens van de verankering, de gemeten 
waarden, de opgestelde grafieken en een beoordeling of de verankering voldoet of niet. 
Na het uitvoeren van de trekproef en de beoordeling worden de ankers op hun definitieve lengte 
gebracht. Ingeval van thermisch verzinkte ankers, worden de koppen van de ankers, die door het op 
lengte brengen geen thermische verzinking meer hebben, ingestreken met een zinkrijke verf. 

6.2.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
Het uitvoeren van trekproeven op niet-ingestorte verankeringen wordt uitgedrukt in vermoedelijke 
hoeveelheid stuks te beproeven verankeringen. 

 Ingestorte verankeringen 

6.3.1 Beschrijving 
Staalconstructies of andere constructies kunnen in een betonnen massief worden verankerd door 
middel van ingestorte draadstangen. 
Deze draadstangen worden uitgevoerd volgens één van de volgende mogelijkheden: 
- recht; 
- voorzien van een bocht voor een betere verankering; 
- voorzien van een verankeringsplaat. 
De ingestorte verankeringen omvatten: 
- het leveren en plaatsen van de verankeringsstaven, de moeren, de tegenmoeren en de 

onderlegringen; 
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- het leveren en plaatsen van de verankeringsplaat indien van toepassing;
- de mallen en de eventuele werkzaamheden om de staaf en het te verankeren onderdeel correct

te positioneren;
- de conservering door middel van een thermische verzinking volgens SB 260-33-1.6;
- het tijdelijk voorzien van een geribde wachtbuis rond de verankeringsstaaf om speling op de

positionering toe te laten, indien van toepassing;
- het opgieten van de verankeringsstaven met een gietmortel geschikt voor verankeringen indien

achteraf vastgegoten wordt;
- het instorten in het beton;
- alle bijhorende werken en leveringen.

6.3.1.1 Materialen 
De verankeringsstaven in het beton zijn minstens in S355JR of minstens 5.8; ze zijn thermisch 
verzinkt volgens SB 260-33-1.6. 
Voor de corrosiebescherming van de ingebetonneerde delen is SB 260-33-1.1.4.1.B van toepassing. 
De moeren en tegenmoeren zijn van roestvast staal van de klasse A4-70 volgens NBN EN ISO 3506-1 
t.e.m. 3:2010.
Tussen de voetplaat en de moeren, die op de verankeringsstaven worden geschroefd, worden 
telkens twee onderlegringen geplaatst. 
De onderlegring die met de voetplaat in aanraking komt is in nylon; de andere onderlegring is in 
roestvast staal klasse A4-70 volgens NBN EN ISO 3506-1 t.e.m. 3:2010. 

6.3.1.2 Kenmerken van de uitvoering 

6.3.1.2.A BEREKENINGSVOORSCHRIFTEN 
Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen, dient geen ontwerp of berekening van de 
verankering uitgevoerd te worden. Ingeval de opdrachtnemer wel een berekening van de 
verankering moet voorleggen, wordt de verankering berekend volgens de voorschriften van 
SB 260-21-6.11. 

6.3.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De ingestorte verankeringen worden verrekend in vermoedelijke hoeveelheid stuks of de verankering 
van het geheel van constructie wordt verrekend als globale prijs. 

6.3.3 Controles 
De draadstangen beschikken over een keuringsrapport 2.2 volgens NBN EN 10204:2005. 
Indien de draadstangen niet beschikken over een 2.2-keuringsrapport worden ze onderworpen aan 
een voorafgaande technische keuring.  
De kosten van de uitgevoerde bijkomende proeven en controles zijn ten laste van de opdrachtnemer. 
De monstername, beoordeling, verslaggeving, … hiervan wordt georganiseerd door de 
opdrachtnemer en uitgevoerd door een 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. 
De bijkomende proeven op draadstangen bestaan uit één trekproef volgens NBN EN ISO 6892-1 per 
diameter en per lotnummer. De treksterkte voldoet aan de eisen van NBN EN ISO 898-1. 
De moeren en onderlegringen worden geleverd volgens de bepalingen van SB 260-26-1.2 art. 5.2. 
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 Ondervulling van verankerde stalen onderdelen 

6.4.1 Beschrijving 
De ondervulling van verankerde stalen onderdelen gebeurt met een krimparme stelmortel. 
De ondervulling omvat: 
- het leveren en plaatsen van de mortel volgens de bepalingen van de leverancier; 
- het opbouwen en terug verwijderen van de nodige bekistingen; 
- de nodige schikkingen voor het voorzien van ontluchtingsopeningen om het insluiten van 

luchtbellen te vermijden; 
- alle bijhorende leveringen en werken. 

6.4.1.1 Materialen 

6.4.1.1.A CEMENTGEBONDEN MORTEL 
De krimparme stelmortel voor het ondervullen van verankerde stalen onderdelen is een kant en 
klare cementgebonden mortel die expansiebevorderende hulpstoffen bevat waardoor de krimp 
wordt gecompenseerd. Hij voldoet aan de vereisten van PTV 566:2009 ‘Technische voorschriften 
voor giet-, verankerings-, en ondersabelingsmortels op basis van hydraulische bindmiddelen’ en is 
minimaal van de mechanische weerstandsklasse M50 , van de omgevingsklasse aangepast aan de 
omgevingsvereisten en van de insluitingsklasse CA, CB of CC volgens het percentage morteloppervlak 
in contact met de atmosfeer t.o.v. het totale omhullingsoppervlak van de op te vullen ruimte. In 
functie van de te vullen ruimte (aanwezigheid van nauwe openingen) kan ook de klasse van de 
korrelgrootte een medebepalende eis zijn voor de te gebruiken mortel. 
De door de fabrikant aangekondigde krimp is bij afwezigheid van aanhechting met de drager niet 
groter dan 2 mm/m. 
De totale dikte van de aan te brengen ondervullingslaag valt binnen de door de fabrikant aangegeven 
grenzen voor de toepassing. 
Indien die krimparme stelmortel over een Benor-certificaat beschikt voor de functie giet- of 
verankeringsmortel, is hij vrijgesteld van voorafgaande technische keuring. 
Indien de opdrachtnemer een krimparme stelmortel voorstelt die niet over een Benor-certificaat 
beschikt voor de functie giet- of verankeringsmortel, wordt hiervoor een technisch dossier ter 
goedkeuring voorgelegd aan de aanbestedende overheid. Dit technisch dossier moet aantonen dat 
de krimparme stelmortel voldoet aan het geheel van de technische voorschriften voorzien in de 
voormelde PTV 566:2009. 
Als de aanbestedende overheid het voorstel van de opdrachtnemer aanvaardt, wordt de krimparme 
stelmortel bij de voorafgaande technische keuring onderworpen aan de proeven voorzien in de PTV 
566:2009 voor de bepaling van de druksterkte en de krimp. 

6.4.1.1.B HARSGEBONDEN MORTEL 
De harsgebonden mortel is een mortel die chemisch en fysisch verenigbaar is met het materiaal 
waarmee hij in contact komt. De opdrachtnemer legt het gekozen product ter goedkeuring voor aan 
de aanbestedende overheid.  

6.4.1.2 Uitvoering 
De maximumdikte van de mortellaag is 20 mm. 
Het mortelbed onder de voetplaat zal in alle richtingen minstens 20 mm voorbij de voetplaat steken. 
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Voor kleine hoeveelheden kan de aanbestedende overheid de opdrachtnemer toelaten deze mortel 
met de hand af te werken. Dit gebeurt op een waterdichte vloer. De aanmaak van de krimparme 
mortel op reeds afgewerkte fundering of op verharding is niet toegestaan. 
De voorschriften vermeld door de producent betreffende de aanmaak en de verwerking van de 
mortel moeten strikt worden nageleefd. Indien niet anders gespecificeerd in de technische fiche 
wordt de stelmortel aangebracht op een droge ondergrond.  
De stelmortel wordt aangebracht in een tijdsspanne die kleiner is dan 80 % van de praktische 
gebruiksduur opgegeven in de technische fiche. 
De aangebrachte mortel wordt beschermd tegen vochtigheid en direct zonlicht. De opdrachtnemer 
neemt de nodige maatregelen zodat vermeden wordt dat de opwarming van de aangebrachte 
mortel, door zonlicht en/of de polymerisatie, scheuren in de mortel veroorzaakt te wijten aan 
thermische krimp. 
Gedurende de aanmaak van de mortel worden in overleg met de aanbestedende overheid 
prismatische proefstukken (40 mm* 40 mm* 160 mm) aangemaakt en wordt de druksterkte bepaald 
volgens NBN EN 12190. 
Het werken met de stelmortel gebeurt met inachtname van alle veiligheidsmaatregelen (ARAB). 

6.4.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De ondervulling van verankerde stalen onderdelen wordt opgemeten in vermoedelijke hoeveelheid 
stuks of in globale prijs. 
In deze prijs is begrepen: 
- het aanbrengen, plaatsen en terug afbreken van de bekisting; 
- het aanbrengen en nabehandelen van de mortel. 

 Voorgespannen omwikkelde verankeringen 
De voorgespannen omwikkelde verankeringen beantwoorden aan de bepalingen opgenomen in de 
opdrachtdocumenten. 

 Voorgespannen verankeringen met na-injectie 
De voorgespannen verankeringen met na-injectie beantwoorden aan de bepalingen opgenomen in 
de opdrachtdocumenten. 
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7 VERANKERINGEN VAN WAPENINGSSTAVEN 

 Verankeringen van wapeningsstaven 

7.1.1 Beschrijving 
Het verankeren van wapeningsstaven in ongewapend en/of gewapend niet gecarbonateerd beton 
omvat: 
- Het leveren, opslaan en plaatsen en bijhorende handelingen van de wapeningsstaaf; 
- het boren en reinigen van een verankeringsgat in het beton; 
- in het boorgat inbrengen van een verankeringsmortel direct gevolgd door de wapeningsstaaf; 
- de wapeningsstaaf wordt na inbrengen vastgezet zodat deze tijdens de verharding van de mortel 

geen enkele beweging kan ondergaan. 
De opdrachtdocumenten vermelden bij de verankering van de wapening de belasting, de dimensies 
en de staalkwaliteit. 
De opdrachtdocumenten of het vooronderzoek moeten van de bestaande betonconstructie waarin 
de verankering wordt aangebracht minimaal het volgende aangeven: 
- aan-/of afwezigheid van obstakels (leidingen, wapening); 
- de sterkteklasse van de bestaande betonconstructie; 
- staat van de bestaande betonconstructie (gescheurdheid, hoeveelheid chloorionen, …). 

7.1.1.1 Materialen 
Naast de betonondergrond is hier de verankeringsmortel van belang: Dit is een mortel die de 
verankering van een wapeningsstaaf in hydraulisch beton verzekert. 
- Een cementgebonden verankeringsmortel is conform de NBN EN 1504-6:2006 ‘Verankeren van 

betonstaal’ en PTV 566:2009 ‘Technische voorschriften voor giet-, verankerings- en 
ondersabelingsmortels op basis van hydraulische bindmiddelen’. 

- Een harsgebonden mortel of een mortel op basis van een mengsel van cement en hars maakt deel 
uit van een ‘injectiesysteem voor het verankeren van wapening’ met een Europese technische 
goedkeuring. Deze ETA is verleend op basis van het Europees beoordelingsdocument – 
EAD 330499-01-0601 "Bonded fasteners for use in concrete" en het Technisch rapport - 
TR 023:2006 ‘Beoordeling van achteraf in beton ingebrachte verbindingswapeningsstaven’. 

- Wapeningsstaal volgens SB 260-25-2. 

7.1.1.2 Uitvoering 
De technische bepalingen en uitvoeringsvereisten gegeven in het document ETA TR 023:2006 
"Assessment of post-installed rebar connections" moeten steeds worden opgevolgd. Dit technische 
rapport behandelt verankeringssystemen aangebracht in niet-gecarbonateerd beton. De 
verankeringssystemen bestaan uit een verhardingscomponent en een wapeningsstaaf. De 
verhardingscomponent kan een cementgebonden mortel, een harsgebonden mortel of een mengsel 
van beide soorten mortels zijn. 
De opdrachtnemer boort zorgvuldig een voldoende diepe kern uit het beton met een diameter in 
functie van de diameter van de wapeningsstaaf en de Dmax van de mortel. Het boren en het reinigen 
van het boorgat gebeurt met de gepaste en onbeschadigde apparatuur en de voorgeschreven 
apparatuur van de ontwikkelaar van het verankeringssysteem. Er wordt ook rekening gehouden met 
de vereiste minimale hart- en randafstanden. 
Wapeningen in de bestaande constructie mogen niet zonder toestemming van de aanbestedende 
overheid worden doorboord. 
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Na het reinigen van het boorgat wordt de mortel en de wapeningsstaaf ingebracht. De mortel moet 
zo volledig mogelijk de ruimte tussen de wapeningsstaaf en de geboorde holte over de volledige 
verankeringslengte vullen. De eventueel ingesloten lege ruimte mag geen nadelige invloed 
uitoefenen op de uitharding, de treksterkte van de mortel en de corrosieweerstand van de mortel.  
Onmiddellijk na het inbrengen van de wapeningsstaaf wordt deze vastgezet zodat deze geen enkele 
beweging ondergaat tijdens de uitharding van de verankeringsmortel. 
De uitvoering van dergelijke verankering gebeurt onder toezicht en door voldoende getraind 
personeel. De uitvoering gebeurt op de manier zoals voorgeschreven door de producent van het 
verankeringssysteem. 
Indien het boorgat niet tot de voorgeschreven diepte kan worden uitgevoerd, moet het nieuw 
boorgat t.o.v. het vorige op minimaal, de wapeningsdiepte of vijfmaal de diameter van de wapening, 
worden aangebracht. 
In geval van onvoorziene gebeurtenissen of afwijkingen bij de uitvoering moet de opdrachtnemer 
steeds de aanbestedende overheid op de hoogte brengen en mogen de werken pas worden verder 
gezet na goedkeuring door de aanbestedende overheid. 

7.1.1.3 Door de opdrachtnemer te verstrekken informatie 
De opdrachtnemer maakt voorafgaandelijk volgende gegevens en documenten ter goedkeuring aan 
de aanbestedende overheid over: 
- boordiameter en spleet tussen wapeningsstaaf en boorgat; 
- boortechniek en apparatuur; 
- preventieve maatregelen m.b.t. het risico op doorboren van (voorspan)-wapening; 
- reinigingstechniek en apparatuur voor het boorgat; 
- aanmaakvoorschriften van de verankeringsmortel; 
- inbreng- of injectietechniek en apparatuur voor de mortel; 
- maximum verankeringslengte en minimale asafstand tussen de verankeringspunten; 
- de genormaliseerde technische fiche van de cementgebonden verankeringsmortel op basis van  

PTV 566:2009 of de installatie-instructies van het verankeringssysteem op basis van de ETA; 
- omgevingsvereisten (temperatuur, vochtigheid), ook van de betonnen constructie op het moment 

van plaatsen van de wapeningsstaaf; 
- maximum tijd voor aanmaak/inbrengen van de mortel en minimum beschermingstijd van de 

mortel; 
- de ervaring van de uitvoerder en de vereisten van het toezicht op de werf. 

7.1.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De verankerde wapeningsstaven worden als volgt in rekening gebracht: 
- per lopende meter boorgat van eenzelfde diameter en verankeringsdiepte; 
- per kg wapening; 
- per stuk (volgens het verankeringssysteem en met gelijke geometrie). 

7.1.3 Controles 
Tijdens de uitvoering moeten controles worden uitgevoerd zoals: 
- bij ingangscontrole: staat van aangeleverde producten, gebruiksduur van verhardingscomponent; 
- bij aanmaak boorgat: staat van de boor, maatvastheid bij boren, positie, diameter, diepte en 

zuiverheid boorgat, hart op hart afstand boorgaten, afstand boorgaten tot betonrand, kwalificatie 
uitvoerend personeel; 
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- bij aanbrengen wapeningsstaaf: afmetingen, inbrengdiepte wapening, aanbrengen verhardings-
component, klimatologische omstandigheden, staat betonconstructie. 

 Trekproeven op verankeringen van wapeningsstaven 

7.2.1 Beschrijving 
Om de kwaliteit van de uitvoering van een verankering van wapeningsstaven te controleren kan een 
niet-destructieve trekproef uitgevoerd worden. 
Trekproeven op verankeringen van wapeningsstaven omvat: 
- het voorzien van een overlengte op alle verankeringen; 
- het opstellen en afleveren van een controleplan van de verankeringen; 
- het afleveren van het kalibratie-attest van het trekproefapparaat; 
- het beproeven van de trekvastheid van een verankering door bekwaam personeel na de door de 

leverancier voorgeschreven wachttijd; 
- het opstellen en afleveren van de beproevingsrapporten van de trekproeven; 
- het, indien nodig, op definitieve lengte brengen van de wapeningsstaven; 
- alle bijhorende werken en leveringen. 

7.2.1.1 Wijze van uitvoering 
De verankerde wapeningsstaven worden opgedeeld in loten. 
Een lot kan bestaan uit verankerde wapeningsstaven die onderworpen zijn aan dezelfde belasting of 
met identieke geometrie. 
Per lot van verankeringen is een trekproef uit te voeren. De trekproef is door de opdrachtnemer uit 
te voeren met een door de opdrachtnemer te leveren geijkt trekproefapparaat (ijkingsattest door de 
opdrachtnemer voor te leggen) in aanwezigheid van een afgevaardigde van de aanbestedende 
overheid. 
Alle verankeringen van wapeningsstaven zijn te voorzien van de nodige overlengte, zodat zij 
voldoende ver uit het beton steken om vastgenomen te kunnen worden door het trekproefapparaat. 
Na uitvoering en verharding worden de te beproeven verankeringen aangeduid door de 
aanbestedende overheid. Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen, bedraagt de hoeveelheid 
te beproeven verankeringen per lot 5 % met een minimum van 5. 
Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen, wordt de trekproef uitgevoerd volgens de hierna 
beschreven testtechniek. De spanning in de wapeningsstaaf onder de uitgeoefende trekkracht mag 
evenwel nooit de vloeigrens van de staaf overschrijden. 
Gedurende 2 minuten wordt in de lengteas van de verankering een trekkracht gelijk aan 1,5 x 
dienstbelasting uitgeoefend. De dienstbelasting is de in GGT berekende trekkracht bij de nadeligste 
belasting. De proeflast en de verplaatsing van de verankering worden in functie van de tijd 
geregistreerd en uitgetekend. 
Tijdens de trekproef mogen er geen scheurtjes in het beton waargenomen worden bij de ingestelde 
proeflast en gedurende de meettijd geen drukdaling optreden en/of mag de wapeningsstaaf niet uit 
de verankeringsopening getrokken worden. 
De trekproef wordt uitgevoerd conform in EAD 330499-01-0601 aangegeven methode "Confined 
Tension Test”, of conform de methode NBN EN 1881:2006. 
Van alle beproefde verankeringen wordt een beproevingsrapport opgesteld en afgeleverd aan de 
aanbestedende overheid. Het bevat de identificatiegegevens van de verankering, de gemeten 
waarden, de opgestelde grafieken en een beoordeling of de verankering voldoet of niet. 
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Na het uitvoeren van de trekproef en de beoordeling worden de wapeningsstaven op hun definitieve 
lengte gebracht, indien nodig. 

7.2.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
Het uitvoeren van trekproeven op verankeringen van wapeningsstaven wordt uitgedrukt in 
vermoedelijke hoeveelheid stuks te beproeven verankeringen. 
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8 MECHANISCHE ONDERDELEN 
In wat volgt wordt met plaatsen en monteren ook steeds het nodige opnemen en verplaatsen van de 
betreffende onderdelen bedoeld. 

 Bovendraaipunt voor houten sluisdeuren 
De opdrachtdocumenten bepalen de eisen m.b.t. het bovendraaipunt voor houten sluisdeuren. 

 Benedendraaipunt voor houten sluisdeuren 
De opdrachtdocumenten bepalen de eisen m.b.t. het benedendraaipunt voor houten sluisdeuren. 

 Bovendraaipunt voor stalen sluisdeuren 
De opdrachtdocumenten bepalen het type bovendraaipunt voor stalen sluisdeuren (doorgaans punt-
deuren of draaideuren). 

8.3.1 Beschrijving 

8.3.1.1 Bovendraaipunt met apart demonteerbare halsbeugelpen in demonteerbaar gietstuk: 
Het bovendraaipunt voor stalen sluisdeuren bestaat uit een cilindrisch element (halsbeugelpen) ter 
plaatse van de achterhar van de deurvleugel. 
Enerzijds is de halsbeugelpen met een glijdende passing gemonteerd en tegen verdraaiing geborgd in 
een steunvork van een op de deurvleugel bevestigd gietstuk (halsbeugelstoel). 
Anderzijds is de halsbeugelpen gemonteerd in een halsbeugeloog dat aan de omgevende vaste 
constructie gekoppeld wordt door middel van een verankeringsconstructie voor het boven-
draaipunt. 
Om de beweging van de deur vlot te laten verlopen, wordt tussen de halsbeugelpen en het 
halsbeugeloog een lagerelement voorzien. Dit lagerelement kan een rollager of een glijlager zijn en 
kan functioneren bij een zekere scheefstand van de halsbeugelpen. 
Dit bovendraaipunt met toebehoren omvat het leveren van: 
- een op de deur te bouten halsbeugelstoel in gietstaal G20Mn5+QT volgens SB 260-26-1.2 art. 5.4; 
- een halsbeugeloog in gietstaal G20Mn5+QT volgens SB 260-26-1.2 art. 5.4; 
- een halsbeugelpen in roestvast staal X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) volgens NBN EN 10088-1 t/m 3, 

voorzien van minstens een afwerkingsgraad (in micron) van N7, gehard tot 320 HB en voorzien 
van een ruwheid Ra tussen 0,4 en 0,8 µm. Eventueel toe te passen processen om te verharden 
zijn inbegrepen in de eenheidsprijs; 

- een lagerelement rond de halsbeugelpen, dat voldoet aan SB 260-32-8.3.2 en aan SB 270; 
- een afstandsbus in roestvast staal X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) volgens NBN EN 10088-1 t/m 3; 
- een deksel voor de halsbeugelstoel in roestvast staal volgens SB 260-26-1.2 art. 5.3.1.11; 
- een deksel voor het halsbeugeloog in roestvast staal volgens SB 260-26-1.2 art. 5.3.1.11; 
- de nodige afdichtingsringen in natuurrubber (NR) of styreenrubber (SBR) volgens  

SB 260-32-81.1; 
- vulplaten van diktes 5 mm, 6 mm, 7 mm en 10 mm in S355J2+N volgens SB 260-26; 
- alle toebehoren en bevestigingselementen; 
- de nodige pasbouten in staal 10.9 met moeren, tegenmoeren en volgplaten, allen volgens  

NBN EN 14399-8 en thermisch verzinkt, voor de vastzetting op de stalen deur; 
- alsook het uitvoeren van de bewerkingen die met het voorgaande samengaan of ervan afhangen. 
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- een ‘running-in film’ volgens SB 260-32-8.3.2 
De conservering van het gietstaal en het constructiestaal is begrepen in de posten van SB 260-33-1. 
Het systeem is gelijk aan de conservering van de staalconstructie van de sluisdeur: buitenkant. 
Het contactvlak van de halsbeugelstoel met de deurvleugel wordt behandeld volgens van 
SB 260-33-1.3.4 art. 8.4. 

8.3.1.2 Bovendraaipunt met demonteerbare halsbeugelpen rechtstreeks in de deurvleugel. 
Het bovendraaipunt voor stalen sluisdeuren bestaat uit een cilindrisch element (halsbeugelpen) ter 
plaatse van de achterhar van de deurvleugel. 
Enerzijds is de halsbeugelpen met een glijdende passing gemonteerd en tegen verdraaiing geborgd in 
de deurconstructie. 
Anderzijds is de halsbeugelpen gemonteerd in een halsbeugeloog dat aan de omgevende vaste 
constructie gekoppeld wordt door middel van een verankeringsconstructie voor het bovendraaipunt. 
Om de beweging van de deur vlot te laten verlopen, wordt tussen de halsbeugelpen en het 
halsbeugeloog een lagerelement voorzien. Dit lagerelement is een zwevend sferisch lager, zodat het 
kan functioneren bij een zekere scheefstand van de halsbeugelpen en verticale verplaatsing kan 
opvangen. 
Dit bovendraaipunt met toebehoren omvat het leveren van: 
- een halsbeugeloog in gietstaal G20Mn5+QT volgens SB 260-26-1.2 art. 5.4; 
- een halsbeugelpen in roestvast staal X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) volgens NBN EN 10088-1 t/m 3, 

voorzien van minstens een afwerkingsgraad (in micron) van N7, gehard tot 320 HB en voorzien 
van een ruwheid Ra tussen 0,4 en 0,8 µm. Eventueel toe te passen processen om te verharden 
zijn inbegrepen in de eenheidsprijs; 

- een zwevend radiaal sferisch lagerelement rond de halsbeugelpen, dat voldoet aan 
SB 260-32-8.3.2 en aan SB 270; 

- een kunststoffen ring in Polyamide (PA) 66; 
- een deksel voor het halsbeugeloog in roestvast staal volgens SB 260-26-1.2 art. 5.3.1.11; 
- de nodige verzonken tapbouten in RVS A4-70 voor het borgen van de halsbeugelpen tegen 

verdraaiing; 
- alle toebehoren en bevestigingselementen; 
- alsook het uitvoeren van de bewerkingen die met het voorgaande samengaan of ervan afhangen; 
- een ‘running-in film’ volgens SB 260-32-8.3.2 
De conservering van het gietstaal en het constructiestaal is begrepen in de posten van SB 260-33-1. 
Het systeem is gelijk aan de conservering van de staalconstructie van de sluisdeur: buitenkant. 

8.3.2 Materialen 
Het lagerelement rond de halsbeugelpen van het bovendraaipunt is een zwevend radiaal sferisch 
lager. Dit wil zeggen dat aan de binnenkant van het radiaal sferisch lager nog een extra lagerbus rond 
de halsbeugelpen voorzien is om verticale verplaatsing vrij te laten. 
1. Het radiaal sferisch lager is een zelfsmerende onderhoudsvrije kunststof glijlager bestaande uit 
een buitenring met een radiaal sferische glijlaag en een backinglaag (= drager) en een radiaal 
sferische binnenring uit martensitisch corrosievast staal: 
- de backinglaag betreft een glasvezelversterkte kunststof. De kunststof is een epoxyhars; 
- de vezels van de backinglaag zijn niet in mesh-vorm (loodrecht op elkaar) maar in gewikkelde 

(gekruiste) vorm ingebed in de respectievelijke matrixen; 
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- de glijlaag betreft een met polyestervezels versterkt epoxyhars met ingebedde smeerstoffen die 
vrijkomen bij gebruik. De polyestervezels bevatten minimaal PTFE en is er grafiet ingebed in het 
hars; 

- de backinglaag en de glijlaag worden “wet in wet” met elkaar verbonden. De harsen van beide 
lagen vormen dus 1 geheel; 

- de lager heeft een constante wrijvingscoëfficiënt, vrij van stick-slib; 
- de lager is geschikt om gebruikt te worden in onderwatertoepassingen en is corrosievast; 
- de minimale fysische en mechanische eigenschappen zijn als volgt: 

- het statisch draaggetal bedraagt minimaal 5.400 kN; 
- het dynamisch draaggetal bedraagt minimaal 2.700 kN; 
- zwel door wateropname in dikterichting < 0,1 % na 1 jaar in water; 
- wrijvingscoëfficiënt in droge omstandigheden mag niet hoger zijn dan 0,12 (zonder 

toegevoegde smering, tegen het corrosievast tegenmateriaal). 
2. De lagerbus tussen het radiaal sferisch lager en de halsbeugelpen is een zelfsmerende 
onderhoudsvrije bus met een cilindrische glijlaag en een vast daarmee verbonden backinglaag (= 
drager) in martensitisch roestvast staal: 
- de cilindrische glijlaag is een gesinterd grafietbrons en bevat uiterst fijne grafietdeeltjes die 

perfect homogeen verdeeld zijn in de bronsstructuur; 
- de backinglaag en de glijlaag zijn aan elkaar verbonden doormiddel van sintering. De glijlaag 

wordt als het ware “gebakken” op de drager; 
- het lager heeft een constante wrijvingscoëfficiënt, vrij van stick-slib; 
- het lager is geschikt om gebruikt te worden in onderwatertoepassingen, is roestvast en bestand 

tegen vuil en slib; 
- minimaal grafietgehalte: 

- 6 gewichtsprocent; 
- 18 volumeprocent; 

- de minimale fysische en mechanische eigenschappen zijn als volgt: 
- minimale druksterkte: 320 MPa; 
- minimale hardheid bedraagt 40 HB; 
- maximaal toegelaten statisch belasting bedraagt minimaal 280 MPa; 
- maximaal toegelaten dynamische belasting bedraagt minimaal 150 MPa; 
- maximale wrijvingscoëfficiënt in droge omstandigheden is 0,22. 

3. De ‘running-in film’ is gemaakt van grafiet en betreft een “inloopglijlaag” die aangebracht wordt 
met een spray om de eerste bewegingen van het lager te overbruggen. Het product is compatibel 
met de extra lagerbus die voorzien is op het radiaal sferisch lager en is goedgekeurd door de 
leverancier van het lager. De productfiche van deze film wordt minimaal 4 weken voor aanvang van 
het plaatsen ter goedkeuring voorgelegd aan de aanbestedende overheid. 
De opdrachtnemer stelt een materiaal voor dat voldoet aan deze eisen en aan de eisen van de 
uitgevoerde berekeningen. Hij zal een technische fiche voorleggen aan aantonen dat dit product 
geschikt is voor deze toepassingen. Mochten bepaalde bovenstaande eisen niet vermeld staan op de 
technische fiche zal de opdrachtnemer aantonen dat dit product toch voldoet aan die welbepaalde 
technische eis door het voorleggen van referenties of het uitvoeren van proeven. Er wordt ook een 
beknopte slijtageberekening (=inschatting van slijtage in de tijd) toegevoegd aan de technische 
informatie. Pas na goedkeuring kan het product worden ingezet. Ongeacht de goedkeuring van de 
aanbestedende overheid blijft de opdrachtnemer evenwel volledig verantwoordelijk voor de keuze 
van het product m.b.t. de uitvoerbaarheid.  
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De aanbestedende overheid behoud zich het recht voor om de door de opdrachtnemer berekende 
glijlaagdikte te verhogen met een factor 1,25. 
De lagers worden geplaatst via krimppassing. Gelet op de kruip van kunststoffen wordt de passing 
tussen de buitenste ring van het radiaal sferisch lager met het halsbeugeloog tevens voorzien van 
lijm als extra beveiliging. De opdrachtnemer wordt er op gewezen dat de voorgestelde lijm formeel 
wordt goedgekeurd door de leverancier van het lager. Deze goedkeuring wordt ook overgemaakt aan 
de aanbestedende overheid. Bovendien is de lijm geschikt tegen koude door krimppassing. De 
productfiche van de lijm, een proefresultaat dat de lijm geschikt is voor koude en bewijs dat deze lijm 
geschikt is voor deze toepassing (“gladde” kunststof) wordt overgemaakt aan de aanbestedende 
overheid ter goedkeuring. Ongeacht de goedkeuring van de aanbestedende overheid blijft de 
opdrachtnemer evenwel volledig verantwoordelijk voor de keuze van het product m.b.t. de 
uitvoerbaarheid. De kost voor de lijm is ook opgenomen in deze post.  
De opdrachtnemer wordt er ook op gewezen dat het huis waarin het lager wordt gekrimpt, met een 
gepaste ruwheid afgewerkt wordt zodat het lager extra beschermd wordt tegen draaien in het huis. 
Om de “edge-load” te beperken wordt de glijlager van de lagerbus (niet de drager) aan beide 
zijkanten over een breedte van 5% van de totale breedte van de glijlaag afgeschuind onder een hoek 
van 8 mrad. 
Alle (na)bewerkingen (laswerken, frezen, draaien, afvlakken, opruwen, boren van gaten en 
tapgaten,…) van de stalen onderdelen waarin ze geplaatst worden en waarmee ze in contact staan 
zijn inbegrepen in de eenheidsprijs van deze post; 

8.3.3 Meetmethode voor hoeveelheden 
Bij bovendraaipunten voor stalen sluisdeuren worden alle onderdelen verrekend in aparte posten. 
De verrekening gebeurt voor constructiestaal en roestvast staal in vermoedelijke hoeveelheid kilo’s, 
voor gietstukken, veredelstaal, kunststof en de lagers in vermoedelijke hoeveelheid stuks.  
Er wordt geen aparte post voorzien voor de bevestigingsmiddelen aangezien deze inbegrepen zijn in 
de eenheidsprijzen van de desbetreffende posten. 
Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen, worden 2 volledige sets bovendraaipunten voor 
stalen sluisdeuren als reserveonderdelen geleverd. 

 Benedendraaipunt voor stalen sluisdeuren 
De opdrachtdocumenten bepalen het type benedendraaipunt voor stalen sluisdeuren (doorgaans 
puntdeuren of draaideuren). 

8.4.1 Beschrijving 

8.4.1.1 Benedendraaipunt met speling, uitgevoerd met apart demonteerbaar sferisch lager in 
demonteerbaar gietstuk. 

Het benedendraaipunt voor stalen sluisdeuren bestaat uit een ter hoogte van de achterhar op de 
deurvleugel gemonteerde taatsschoen. 
De taatschoen is voorzien van een sferisch lager dat dienst doen als glijbus rond de taatspen. 
Er wordt een drukstoel geïntegreerd in de taatsschoen. 
Dit benedendraaipunt met toebehoren omvat het leveren van: 
- een op de deurvleugel te bouten taatsschoen, in gietstaal G20Mn5+QT volgens SB 260-26-1.2 

art. 5.4; 
- een sferisch lager in gesinterd grafietbrons dat voldoet aan SB 260-32-8.4.2 en aan SB 270; 
- een glijplaat in X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) volgens NBN EN 10088-1 t.e.m. 5; 
- een ring rond het sferisch lager in X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) volgens NBN EN 10088-1 t.e.m. 5; 
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- een sluitring in X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) volgens NBN EN 10088-1 t.e.m. 5; 
- de nodige pasbouten in staal 10.9 met moeren, tegenmoeren en volgplaten, allen volgens 

NBN EN 14399-8, voor de vastzetting op de stalen deur, inclusief corrosiebescherming volgens 
SB 260-33-1.8.2; 

- alle toebehoren en bevestigingselementen; 
- alsook het uitvoeren van de bewerkingen die met het voorgaande samengaan of ervan afhangen; 
- een ‘running-in film’ volgens SB 260-32-8.4.2. 
De conservering van het gietstaal en het constructiestaal is begrepen in de posten van SB 260-33-1. 
Het systeem is gelijk aan de conservering van de staalconstructie van de sluisdeur: buitenkant. 
Het contactvlak van de taatsschoen met de deurvleugel wordt behandeld volgens SB 260-33-1.3.4 
art. 8.4. 

8.4.1.2 Benedendraaipunt zonder speling, uitgevoerd met apart demonteerbaar sferisch lager 
in demonteerbaar gietstuk 

Het benedendraaipunt voor stalen sluisdeuren bestaat uit een ter hoogte van de achterhar op de 
deurvleugel gemonteerde taatsschoen. 
De taatschoen is voorzien van een sferisch lager dat dienst doen als glijbus rond de taatspen. 
Er wordt een drukstoel geïntegreerd in de taatsschoen. 
Dit benedendraaipunt met toebehoren omvat het leveren van: 
- een op de deurvleugel te bouten taatsschoen, in gietstaal G20Mn5+QT volgens SB 260-26-1.2 

art. 5.4; 
- een sferisch lager in gesinterd grafietbrons, dat voldoet aan SB 260-32-8.4.2 en aan SB 270; 
- de nodige pasbouten in staal 10.9 met moeren, tegenmoeren en volgplaten, allen volgens 

NBN EN 14399-8, voor de vastzetting op de stalen deur, inclusief corrosiebescherming volgens 
SB 260-33-1.8.2; 

- alle toebehoren en bevestigingselementen; 
- alsook het uitvoeren van de bewerkingen die met het voorgaande samengaan of ervan afhangen; 
- een ‘running-in film’ volgens SB 260-32-8.4.2. 
De conservering van het gietstaal en het constructiestaal is begrepen in de posten van SB 260-33-1. 
Het systeem is gelijk aan de conservering van de staalconstructie van de sluisdeur: buitenkant. 
Het contactvlak van de taatsschoen met de deurvleugel wordt behandeld volgens SB 260-33-1.3.4 
art. 8.4. 

8.4.1.3 Benedendraaipunt met speling, gelast aan de deurvleugel met demonteerbaar sferisch 
lager 

Het benedendraaipunt voor stalen sluisdeuren bestaat uit een taatspan die ter hoogte van de 
achterhar in de staalconstructie van de deurvleugel gelast wordt. 
De taatspan is voorzien van een sferisch lager dat dienst doen als glijbus rond de taatspen. 
Dit benedendraaipunt met toebehoren omvat het leveren van: 
- een sferisch lager in gesinterd grafietbrons, dat voldoet aan SB 260-32-8.4.2 en aan SB 270; 
- een glijplaat in X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) volgens NBN EN 10088-1 t.e.m. 5; 
- een ring rond het sferisch lager in X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) volgens NBN EN 10088-1 t.e.m. 5; 
- een sluitring in X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) volgens NBN EN 10088-1 t.e.m. 5; 
- alle toebehoren en bevestigingselementen; 
- alsook het uitvoeren van de bewerkingen die met het voorgaande samengaan of ervan afhangen; 
- een ‘running-in film’ volgens SB 260-32-8.4.2. 
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8.4.1.4 Benedendraaipunt zonder speling, gelast aan de deurvleugel met demonteerbaar 
sferisch lager 

Het benedendraaipunt voor stalen sluisdeuren bestaat uit een taatspan die ter hoogte van de 
achterhar in de staalconstructie van de deurvleugel gelast wordt. 
De taatspan is voorzien van een sferisch lager dat dienst doen als glijbus rond de taatspen. 
Dit benedendraaipunt met toebehoren omvat het leveren van: 
- een sferisch lager in gesinterd grafietbrons, dat voldoet aan SB 260-32-8.4.2 en aan SB 270; 
- alle toebehoren en bevestigingselementen; 
- alsook het uitvoeren van de bewerkingen die met het voorgaande samengaan of ervan afhangen; 
- een ‘running-in film’ volgens SB 260-32-8.4.2. 

8.4.2 Materialen 
Het sferisch gesinterd lager met fijn verdeelde grafietdeeltjes voldoet aan volgende specificaties: 
1. zelfsmerende onderhoudsvrije gesinterd grafietbrons waarin de uiterst fijne grafietdeeltjes 

perfect homogeen verdeeld zijn in de bronsstructuur; 
2. het lager heeft een constante wrijvingscoëfficiënt, vrij van stick-slib; 
3. het lager is geschikt om gebruikt te worden in onderwatertoepassingen, is corrosievast en 

bestand tegen vuil en slib; 
4. minimaal grafietgehalte: 

a) 8 gewichtsprocent; 
b) 24 volumeprocent; 

5. de minimale fysische en mechanische eigenschappen zijn als volgt: 
a) minimale treksterkte (Rm): 50 MPa; 
b) minimale druksterkte: 300 MPa; 
c) minimale hardheid bedraagt 40 HB; 
d) maximaal toegelaten statische belasting bedraagt minimaal: 200 MPa; 
e) maximaal toegelaten dynamische belasting bedraagt minimaal: 100 MPa; 
f) maximale Wrijvingscoëfficiënt in water 0,16. 

De opdrachtnemer stelt een materiaal voor dat voldoet aan deze eisen en aan de eisen van de 
uitgevoerde berekeningen. Hij zal een technische fiche voorleggen aan aantonen dat dit product 
geschikt is voor deze toepassingen. Mochten bepaalde bovenstaande eisen niet vermeld staan op de 
technische fiche zal de opdrachtnemer aantonen dat dit product toch voldoet aan die welbepaalde 
technische eis door het voorleggen van referenties of het uitvoeren van proeven. Er wordt ook een 
beknopte slijtageberekening (= inschatting van slijtage in de tijd) toegevoegd aan de technische 
informatie. Pas na goedkeuring kan het product worden ingezet. Ongeacht de goedkeuring van de 
aanbestedende overheid blijft de opdrachtnemer evenwel volledig verantwoordelijk voor de keuze 
van het product m.b.t. de uitvoerbaarheid.  
De lagers worden geplaatst via krimppassing: 
- in de ring rond het sferisch lager indien het een benedendraaipunt met speling betreft; 
- in de taatspan indien het een benedendraaipunt zonder speling betreft. 
De opdrachtnemer wordt er ook op gewezen dat de ruwheid van het huis waarin het lager wordt 
gekrimpt, afgewerkt is met een gepast ruwheid zodat het lager extra wordt beschermd tegen draaien 
in het huis. 
Alle (na)bewerkingen (laswerken, frezen, draaien, afvlakken, opruwen, boren van gaten en 
tapgaten,…) van de stalen onderdelen waarin ze geplaatst worden en waarmee ze in contact staan 
zijn inbegrepen in de eenheidsprijs van deze post. 
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De ‘running-in film’ is gemaakt van grafiet en betreft een “inloopglijlaag” die aangebracht wordt met 
een spray om de eerste bewegingen van het lager te overbruggen. Het product is compatibel met het 
sferisch lager en is goedgekeurd door de leverancier van het sferisch lager. De productfiche van deze 
film wordt minimaal 4 weken voor aanvang van het plaatsen ter goedkeuring voorgelegd aan de 
aanbestedende overheid. 

8.4.3 Meetmethode voor hoeveelheden 
Bij benedendraaipunten voor stalen sluisdeuren worden alle onderdelen verrekend in aparte posten. 
De verrekening gebeurt voor constructiestaal en roestvast staal in vermoedelijke hoeveelheid kilo’s, 
voor gietstaal, brons en afdichtingsringen in vermoedelijke hoeveelheid stuks.  
Er wordt geen aparte post voorzien voor de bevestigingsmiddelen aangezien deze inbegrepen zijn in 
de eenheidsprijzen van de desbetreffende posten.  
Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen, worden 2 volledige sets benedendraaipunten voor 
stalen sluisdeuren als reserveonderdelen geleverd. 

 Definitieve montage van de draaipunten voor houten sluisdeuren 
De opdrachtdocumenten bepalen de eisen m.b.t. de definitieve montage van de draaipunten voor 
houten sluisdeuren. 

 Definitieve montage van het bovendraaipunt voor stalen sluisdeuren 

8.6.1 Beschrijving 
De definitieve montage gebeurt in de werkplaats na de opmeting van de omgevende vaste 
constructie en de staalconstructie, na het opstellen van het ‘plan fase 3: inpassingsplan’ volgens 
SB 260-35-2.1 en na de definitieve montage van het benedendraaipunt. 
De definitieve montage is afhankelijk van het in de opdrachtdocumenten opgelegde type van 
bovendraaipunt voor stalen sluisdeuren volgens SB 260-32-8.3. 

8.6.1.1 Bovendraaipunt met apart demonteerbare halsbeugelpen in demonteerbaar gietstuk 
De definitieve montage van het bovendraaipunt omvat: 
- het machinaal bewerken van de contactvlakken van de halsbeugelstoel, halsbeugelpen en 

halsbeugeloog, volgens de eisen voorzien in SB 270 met betrekking tot de afwerking van de 
verschillende onderdelen; 

- het monteren van het lagerelement in het halsbeugeloog; 
- het monteren van het deksel voor het halsbeugeloog op het halsbeugeloog; 
- het monteren van de afstandsbus in de halsbeugelstoel; 
- het monteren van de afdichtingsringen in de halsbeugelstoel; 
- het opnemen en verplaatsen van het samengemonteerde halsbeugeloog, lagerelement en deksel 

voor halsbeugeloog naar zijn positie in de halsbeugelstoel; 
- het aanbrengen op de halsbeugelpen van een ‘running-in film’ volgens SB 260-32-8.3.2.; 
- het monteren van de halsbeugelpen, doorheen het samengemonteerde halsbeugeloog, lager en 

deksel voor halsbeugeloog en in de halsbeugelstoel; 
- het monteren van het deksel voor halsbeugelstoel, op de halsbeugelstoel; 
- het op de deur plaatsen van de vulplaten; 
- het uitlijnen van het samengesteld bovendraaipunt op de deur volgens het ‘plan fase 3: 

inpassingsplan’ volgens SB 260-35-2.1 zodat de aslijn van de halsbeugelpen samenvalt met de 
‘draai-as deur’; 
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- het monteren van het samengesteld bovendraaipunt op de deuren; 
- het plaatsen en voorspannen van de pasbouten in staal 10.9 met moeren, tegenmoeren, 

volgplaten en alle bijhorende stukken; 
- alsook het uitvoeren van de bewerkingen die met het voorgaande samengaan of ervan afhangen. 

8.6.1.2 Bovendraaipunt met demonteerbare halsbeugelpen rechtstreeks in de deurvleugel 
De definitieve montage van het bovendraaipunt omvat: 
- het uitlijnen en ruimen van de montagegaten op de deurvleugel volgens het ‘plan fase 3: 

inpassingsplan’ volgens SB 260-35-2.1 zodat de aslijn van de halsbeugelpen samenvalt met de 
‘draai-as deur’; 

- het machinaal bewerken van de contactvlakken van de halsbeugelpen en de stalen 
deurconstructie, volgens de eisen voorzien in SB 270 met betrekking tot de afwerking van de 
verschillende onderdelen; 

- het monteren van de halsbeugelpen in de stalen deurconstructie; 
- het borgen van de halsbeugelpen tegen verdraaiing door het aandraaien van de tapbouten; 
- het monteren van het lagerelement in het halsbeugeloog; 
- het monteren van het deksel voor het halsbeugeloog op het halsbeugeloog; 
- het monteren van de kunststoffen ring op de halsbeugelpen; 
- het aanbrengen op de halsbeugelpen van een ‘running-in film’ volgens SB 260-32-8.3.2; 
- het opnemen en verplaatsen van het samengemonteerde halsbeugeloog, lagerelement en deksel 

voor halsbeugeloog naar zijn positie rond de halsbeugelpen; 
- alsook het uitvoeren van de bewerkingen die met het voorgaande samengaan of ervan afhangen. 

8.6.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
Voor de definitieve montage van het bovendraaipunt is een prijs per stuk voorzien. 

8.6.3 Controles 
De opdrachtnemer verwittigt de aanbestedende overheid twee weken voor de aanvang van de 
definitieve montage van het bovendraaipunt. Bij het definitief monteren van het bovendraaipunt 
toont de opdrachtnemer aan dat: 
- bij uitvoering volgens 32-8.6.1.1: 

het bovendraaipunt juist gepositioneerd is. Na voldoening van de aanbestedende overheid mogen 
de pasbouten voorgespannen worden. Na de voorspanning wordt de positie nogmaals 
gecontroleerd; 

- in uitvoering volgens 32-8.6.1.2: 
de montagegaten voor de halsbeugelpen juist gepositioneerd zijn. Na voldoening van de 
aanbestedende overheid mogen de montagegaten geruimd worden. Na montage van de 
halsbeugelpen wordt de positie nogmaals gecontroleerd. 

De opdrachtnemer wordt er tevens op gewezen dat zelfs na goedkeuring van de aanbestedende 
overheid hij steeds zelf verantwoordelijk blijft voor de correcte uitlijning en lekdichtheid van de 
sluisdeuren. 
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 Definitieve montage van het benedendraaipunt voor stalen sluisdeuren 

8.7.1 Beschrijving 
De definitieve montage gebeurt in de werkplaats na de opmeting van de omgevende vaste 
constructie en de staalconstructie en na het opstellen van het ‘plan fase 3: inpassingsplan’ volgens 
SB 260-35-2.1. 
De definitieve montage is afhankelijk van het in de opdrachtdocumenten opgelegde type van 
beneden-draaipunt voor stalen sluisdeuren volgens SB 260-32-8.4. 

8.7.1.1 Benedendraaipunt met speling, met apart demonteerbaar sferisch lager in 
demonteerbaar gietstuk 

De definitieve montage van het benedendraaipunt omvat: 
- het monteren van het sferisch lager via krimppassing in de ring rond het sferisch lager; 
- het monteren van de glijplaat via krimppassing in de taatsschoen; 
- het opnemen en verplaatsen van het sferisch lager met de ring rond het sferisch lager in de 

taatsschoen; 
- het monteren van de sluitring op de taatsschoen; 
- het uitlijnen en klemmen van het samengesteld benedendraaipunt op de deurvleugel volgens het 

‘plan fase 3: inpassingsplan’ volgens SB 260-35-2.1 zodat de aslijn van de taatsschoen samenvalt 
met de ‘draai-as deur’ én zodat de top van de kromming van de geïntegreerde drukstoel in de 
taatsschoen samenvalt met de ‘contactlijn achterhar’; 

- de voorboorgaten op de juiste diameter ruimen doorheen de twee aan elkaar te bevestigen 
elementen; 

- het plaatsen en voorspannen van de pasbouten in staal 10.9 met moeren, tegenmoeren, 
volgplaten en alle bijhorende stukken; 

- het lossen van de klemmen tussen de twee aan elkaar bevestigde onderdelen nadat alle 
pasbouten juist voorgespannen en geborgd zijn; 

- alsook het uitvoeren van de bewerkingen die met het voorgaande samengaan of ervan afhangen. 

8.7.1.2 Benedendraaipunt zonder speling, met apart demonteerbaar sferisch lager in 
demonteerbaar gietstuk 

De definitieve montage van het benedendraaipunt omvat: 
- het monteren van het sferisch lager via krimppassing in de taatsschoen; 
- het uitlijnen en klemmen van het samengesteld benedendraaipunt op de deurvleugel volgens het 

‘plan fase 3: inpassingsplan’ volgens SB 260-35-2.1 zodat de aslijn van de taatsschoen samenvalt 
met de ‘draai-as deur’ én zodat de top van de kromming van de geïntegreerde drukstoel in de 
taatsschoen samenvalt met de ‘contactlijn achterhar’; 

- de voorboorgaten op de juiste diameter ruimen doorheen de twee aan elkaar te bevestigen 
elementen; 

- het plaatsen en voorspannen van de pasbouten in staal 10.9 met moeren, tegenmoeren, 
volgplaten en alle bijhorende stukken; 

- het lossen van de klemmen tussen de twee aan elkaar bevestigde onderdelen nadat alle 
pasbouten juist voorgespannen en geborgd zijn; 

- alsook het uitvoeren van de bewerkingen die met het voorgaande samengaan of ervan afhangen. 
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8.7.1.3 Benedendraaipunt met speling, gelast aan de deurvleugel met demonteerbaar sferisch 
lager 

De definitieve montage van het benedendraaipunt omvat: 
- het monteren van het sferisch lager via krimppassing in de ring rond het sferisch lager; 
- het monteren van de glijplaat via krimppassing in de taatspan; 
- het opnemen en verplaatsen van het sferisch lager met de ring rond het sferisch lager in de 

taatspan; 
- het monteren van de sluitring op de taatspan; 
- alsook het uitvoeren van de bewerkingen die met het voorgaande samengaan of ervan afhangen. 

8.7.1.4 Benedendraaipunt zonder speling, gelast aan de deurvleugel met demonteerbaar 
sferisch lager 

De definitieve montage van het benedendraaipunt omvat: 
- het monteren van het sferisch lager via krimppassing in de taatspan; 
- alsook het uitvoeren van de bewerkingen die met het voorgaande samengaan of ervan afhangen. 

8.7.1.5 Benedendraaipunt met apart demonteerbare conische ring en sferisch kussen in 
demonteerbaar gietstuk 

De opdrachtdocumenten bepalen wat de definitieve montage van het benedendraaipunt omvat 
indien van toepassing. 

8.7.1.6 Uitvoering 
De pasbouten en moeren worden beschermd door het aanbrengen na aandraaien en voorspannen 
van een corrosiewerend systeem gelijkaardig aan dat van de omgevende staalconstructie. Er wordt 
verwezen naar de bepalingen van SB 260-33-1. 

8.7.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
Voor de definitieve montage van het benedendraaipunt is een prijs per stuk voorzien. 

8.7.3 Controles 
De opdrachtnemer verwittigt de aanbestedende overheid twee weken voor de aanvang van de 
definitieve montage van het benedendraaipunt. Bij het definitief monteren van het 
benedendraaipunt toont de opdrachtnemer aan dat het benedendraaipunt juist gepositioneerd is. 
Na voldoening van de aanbestedende overheid mogen de pasbouten voorgespannen worden. Na de 
voorspanning wordt de positie nogmaals gecontroleerd. Bij voldoening van de aanbestedende 
overheid na het voorspannen wordt de definitieve montage van het benedendraaipunt als 
opgeleverd beschouwd. 

 Verankeringsconstructie voor het bovendraaipunt 
De opdrachtdocumenten bepalen het type verankeringsconstructie voor het bovendraaipunt. 

8.8.1 Beschrijving 

8.8.1.1 Beweegbare verankeringsconstructie voor het bovendraaipunt met speling (los 
bovendraaipunt) 

Deze verankeringsconstructie voor het bovendraaipunt omvat het leveren van: 
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- twee in te betonneren ankerstoelen, elk te leveren in twee delen zijnde een instortbare basisplaat 
in S355J2+N volgens SB 260-26-2 en de eigenlijke ankerstoel in G20Mn5+QT volgens 
SB 260-26-1.2 art. 5.4; 

- de nodige vulplaten/kamplaten/vulspieën in S355J2+N volgens SB 260-26-2 voor de regeling van 
de ankerstoel op de basisplaat; 

- vier schakelpennen in 34CrNiMo6+QT volgens NBN EN ISO 683-2. 
- vier schakels in G20Mn5+QT volgens SB 260-26-1.2 art. 5.4; 
- acht onderlegringen voor de schakelpennen in kunststof Polyamide (PA) 66; 
- de nodige ingestorte verankeringen, volgens SB 260-32-6.5; 
- de ondervulling voor verankerde stalen onderdelen volgens SB 260-32-6.4; 
- alle toebehoren en bevestigingselementen; 
- alsook het uitvoeren van de bewerkingen die met het voorgaande samengaan of ervan afhangen. 
De conservering van het gietstaal en het constructiestaal is begrepen in de posten van SB 260-33-1. 
Het systeem is gelijk aan de conservering van de staalconstructie van de sluisdeur: buitenkant. 

8.8.1.2 Vaste verankeringsconstructie voor het bovendraaipunt zonder speling (vast 
bovendraaipunt) 

Deze verankeringsconstructie voor het bovendraaipunt omvat het leveren van: 
- twee in te betonneren ankerstoelen, elk te leveren in twee delen zijnde een instortbare basisplaat 

in S355J2+N volgens SB 260 26-2 en de eigenlijke ankerstoel in G20Mn5+QT volgens 
SB 260-26-1.2 art. 5.4; 

- de nodige vulplaten/kamplaten/vulspieën in S355J2+N volgens SB 260-26-2 voor de regeling van 
de ankerstoel op de basisplaat; 

- twee schakelpennen in 34CrNiMo6+QT volgens NBN EN ISO 683-2; 
- vier onderlegringen voor de schakelpennen in kunststof Polyamide (PA) 66; 
- de nodige ingestorte verankeringen, volgens SB 260-32-6.5; 
- de ondervulling voor verankerde stalen onderdelen volgens SB 260-32-6.4; 
- alle toebehoren en bevestigingselementen; 
- alsook het uitvoeren van de bewerkingen die met het voorgaande samengaan of ervan afhangen. 
De conservering van het gietstaal en het constructiestaal is begrepen in de posten van SB 260-33-1. 
Het systeem is gelijk aan de conservering van de staalconstructie van de sluisdeur: buitenkant. 

8.8.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
Bij de verankeringsconstructie voor het bovendraaipunt worden alle onderdelen verrekend in aparte 
posten. 
De verrekening gebeurt voor constructiestaal en roestvast staal in vermoedelijke hoeveelheid kilo’s, 
voor gietstaal, veredelstaal en ingestorte verankeringen in vermoedelijke hoeveelheid stuks.  
De posten uitgedrukt per stuk zijn inclusief bevestigingsmiddelen en toebehoren.  
Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen, worden 2 volledige sets verankeringsconstructie 
voor bovendraaipunten als reserveonderdelen geleverd. 

 Verankeringsconstructie voor benedendraaipunt 
De opdrachtdocumenten bepalen het type verankeringsconstructie voor benedendraaipunt. 
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8.9.1 Beschrijving 
De taatspen wordt op de omgevende vaste constructie vastgezet door middel van een 
verankeringsconstructie voor het benedendraaipunt. De taatspen wordt afzonderlijk vastgezet in een 
taatspot, die op zijn beurt wordt vastgezet op de omgevende vaste constructie. 

8.9.1.1 Verankeringsconstructie voor het benedendraaipunt met regelmogelijkheid via 
excentrische ringen. 

Deze verankeringsconstructie voor het benedendraaipunt omvat het leveren van: 
- een in te betonneren taatspot in G20Mn5+QT volgens SB 260-26-1.2 art. 5.4; 
- twee in elkaar passende excentrische ringen in corrosievast staal X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) 

volgens NBN EN 10088-1 t/m 3; 
- een taatspen in corrosievast staal X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) volgens NBN EN 10088-1 t/m 3, 

waarbij de contactvlakken van de taatspen met het benedendraaipunt minstens een 
afwerkingsgraad (in micron) van N7 hebben, gehard zijn tot 320 HB en voorzien van een ruwheid 
Ra tussen 0,4 en 0,8 µm. Eventueel toe te passen processen om te verharden zijn inbegrepen in 
de eenheidsprijs; 

- de nodige en minimaal 8 ingestorte verankeringen, volgens SB 260-32-6.5; 
- de ondervulling voor verankerde stalen onderdelen volgens SB 260-32-6.4; 
- alle toebehoren en bevestigingselementen; 
- alsook het uitvoeren van de bewerkingen die met het voorgaande samengaan of ervan afhangen. 
De conservering van het gietstaal en het constructiestaal is begrepen in de posten van SB 260-33-1. 
Het systeem is gelijk aan de conservering van de staalconstructie van de sluisdeur: buitenkant. 

8.9.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
Bij de verankeringsconstructie voor het benedendraaipunt worden alle onderdelen verrekend in 
aparte posten. 
De verrekening gebeurt voor roestvast staal in vermoedelijke hoeveelheid kilo’s, voor gietstaal, 
veredelstaal en ingestorte verankeringen in vermoedelijke hoeveelheid stuks.  
De posten zijn inclusief bevestigingsmiddelen en toebehoren.  
Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen, worden 2 volledige sets verankeringsconstructie 
voor benedendraaipunten als reserveonderdelen geleverd.  

 Definitieve montage van verankeringsconstructie voor bovendraaipunt 

8.10.1 Beschrijving 
De definitieve montage van de verankeringsconstructie voor het bovendraaipunt gebeurt op de werf 
in twee delen: 
Deel 1 wordt uitgevoerd na het opstellen van de bekistingsplannen uitgaande van de bematingen van 
het ‘plan fase 1: theoretische inpassing’ volgens SB 260-35-2.1, en omvat:  
- het monteren van de in te storten verankeringen volgens SB 260-32-6.5 op de juiste posities 

volgend uit de opmetingen en aanduidingen van het ‘plan fase 1: theoretische inpassing’ volgens 
SB 260-35-2.1; 

- het monteren van de lokale betonwapening rond de in te storten verankeringen; 
- het plaatsen van de mallen en de werkzaamheden om de in te storten ankers correct te 

positioneren en de ruimte voor de box-outs te creëren; 
- het leveren en plaatsen van alle regelings- en vastzettingsmiddelen; 
- het nemen van alle voorzorgen om elke verplaatsing tijdens het betonstorten te verhinderen; 



 UITRUSTINGEN EN AANHORIGHEDEN 

december 2021 standaardbestek 260 versie 2.0a 32-47  

- het storten van het beton rond de in te storten ankers volgens SB 260-25-6.1; 
- het beschermen van de uitstekende delen van de wachtwapening en de ingestorte ankers; 
- alsook het uitvoeren van de bewerkingen die met het voorgaande samengaan of ervan afhangen. 
Deel 2 wordt uitgevoerd na het opstellen van het ‘plan fase 3: inpassingsplan’ volgens SB 260-35-2.1. 
De werken betreffende deel 2 van de definitieve montage van de verankeringsconstructie voor het 
bovendraaipunt na het opstellen van het ‘plan fase 3: inpassingsplan’ volgens SB 260-35-2.1, 
omvatten: 
- het monteren van de instortbare basisplaat van de ankerstoel op de juiste positie over de 

ingestorte verankeringen volgend uit de opmetingen en aanduidingen van het ‘plan fase 3: 
inpassingsplan’ volgens SB 260-35-2.1; 

- het plaatsen van de mallen en de eventuele werkzaamheden om de te verankeren onderdelen 
correct te positioneren; 

- het plaatsen van de nodige (dwarskracht)wapening aan de wachtstaven; 
- het leveren en plaatsen van alle regelings- en vastzettingsmiddelen; 
- het nemen van alle voorzorgen om elke verplaatsing tijdens het ondergieten te verhinderen; 
- het ondergieten van de stalen profielen volgens SB 260-32-6.4; 
- het voorlopig monteren van de eigenlijke ankerstoel op de juiste positie volgend uit de 

opmetingen en aanduidingen van het ‘plan fase 3: inpassingsplan’; 
- het machinaal bewerken van de contactvlakken van de ankerstoelen, schakelpennen en eventuele 

schakels, volgens de eisen voorzien in SB 270 met betrekking tot de afwerking van de 
verschillende onderdelen; 

- het monteren van de eventuele schakels en de schakelpennen met onderlegringen op de 
ankerstoelen, waarbij de schakelpennen geborgd worden doormiddel van een splitpen; 

- alsook het uitvoeren van de bewerkingen die met het voorgaande samengaan of ervan afhangen. 

8.10.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
Voor de definitieve montage van de verankeringsconstructie voor het bovendraaipunt is een prijs per 
stuk voorzien. 

 Definitieve montage van verankeringsconstructie voor benedendraaipunt 

8.11.1 Beschrijving 
De definitieve montage van de verankeringsconstructie voor het benedendraaipunt gebeurt op de 
werf in twee delen: 
Deel 1 wordt uitgevoerd na het opstellen van de bekistingsplannen uitgaande van de bematingen van 
het ‘plan fase 1: theoretische inpassing’ volgens SB 260-35-2.1, en omvat: 
- het monteren van de in te storten verankeringen volgens SB 260-32-6.5 op de juiste posities 

volgend uit de opmetingen en aanduidingen van het ‘plan fase 1: theoretische inpassing’ volgens 
SB 260-35-2.1; 

- het monteren van de lokale betonwapening rond de in te storten verankeringen; 
- het plaatsen van de mallen en de werkzaamheden om de in te storten ankers correct te 

positioneren en de ruimte voor de box-outs te creëren; 
- het leveren en plaatsen van alle regelings- en vastzettingsmiddelen; 
- het nemen van alle voorzorgen om elke verplaatsing tijdens het betonstorten te verhinderen; 
- het storten van het beton rond de in te storten ankers volgens SB 260-25-6.1; 
- het beschermen van de uitstekende delen van de wachtwapening en de ingestorte ankers; 
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- alsook het uitvoeren van de bewerkingen die met het voorgaande samengaan of ervan afhangen. 
Deel 2 wordt uitgevoerd na het opstellen van het ‘plan fase 3: inpassingsplan’ volgens SB 260-35-2.1, 
en is afhankelijk van het in de opdrachtdocumenten opgelegde type van verankeringsconstructie 
voor benedendraaipunt volgens SB 260-32-8.9. 

8.11.1.1 Verankeringsconstructie voor het benedendraaipunt met regelmogelijkheid via 
excentrische ringen 

De werken betreffende deel 2 van de definitieve montage van de verankeringsconstructie voor het 
benedendraaipunt na het opstellen van het ‘plan fase 3: inpassingsplan’ volgens SB 260-35-2.1, 
omvat: 
- het monteren van de in te betonneren taatspot op de juiste positie over de ingestorte 

verankeringen volgend uit de opmetingen en aanduidingen van het ‘plan fase 3: inpassingsplan’ 
volgens SB 260-35-2.1; 

- het plaatsen van de mallen en de eventuele werkzaamheden om de te verankeren onderdelen 
correct te positioneren; 

- het plaatsen van de nodige (dwarskracht)wapening aan de wachtstaven; 
- het leveren en plaatsen van alle regelings- en vastzettingsmiddelen; 
- het nemen van alle voorzorgen om elke verplaatsing tijdens het betonstorten te verhinderen; 
- het storten van het beton rond de in te betonneren taatspot volgens SB 260-25-6.1; 
- het ondervullen van het stalen profiel volgens SB 260-32-6.4; 
- het voorspannen van ingestorte ankers volgens SB 260-32-6.5; 
- het verder inbetonneren van de taatspot tot aan de bovenrand; 
- alsook het uitvoeren van de bewerkingen die met het voorgaande samengaan of ervan afhangen. 

8.11.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
Voor de definitieve montage van de verankeringsconstructie voor het benedendraaipunt is een 
globale prijs voorzien. 

 Drukstoel op puntdeuren met toebehoren 

8.12.1 Beschrijving 
Een drukstoel met toebehoren omvat: 
- het leveren van een drukstoel in gietstaal G20Mn5+QT volgens SB 260-26-1.2 art. 5.4, met 

toebehoren; 
- het leveren van de nodige pasbouten in staal 10.9 met moeren, tegenmoeren en volgplaten, allen 

volgens NBN EN 14399-8, voor de vastzetting op de stalen deur, inclusief corrosiebescherming 
volgens SB 260-33-1.8.2; 

- het leveren van kamplaten en vulplaten in diktes 5 mm, 6 mm, 7 mm en 10 mm in constructiestaal 
S355J2+N volgens SB 260-26 voorzien van dezelfde behandeling als het contactvlak tussen 
deurvleugel en gietstuk (zie hieronder). Na plaatsing worden de kopse kanten bijgeschilderd 
conform SB 260-33-1; 

- alsook het uitvoeren van de bewerkingen die met het voorgaande samengaan of ervan afhangen. 
De conservering van het gietstaal en het constructiestaal is begrepen in de posten van SB 260-33-1. 
Het systeem is gelijk aan de conservering van de staalconstructie van de sluisdeur: buitenkant. 
Het contactvlak van de drukstoel met de deurvleugel wordt behandeld volgens SB 260-33-1.3.4 
art. 8.4. 
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8.12.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
Bij de drukstoel op puntdeuren met toebehoren worden alle onderdelen verrekend in een aparte 
post. 
De verrekening gebeurt voor constructiestaal in vermoedelijke hoeveelheid kilo’s en voor gietstaal in 
vermoedelijke hoeveelheid stuks.  
Er wordt geen aparte post voorzien voor de bevestigingsmiddelen aangezien deze inbegrepen zijn in 
de eenheidsprijzen van de desbetreffende posten. 
Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen, worden een volledige set voor 2 deurvleugels als 
reserveonderdelen geleverd. 

 Drukstoel op de vaste constructie met toebehoren 

8.13.1 Beschrijving 
Een drukstoel met toebehoren omvat: 
- het leveren van een drukstoel in gietstaal G20Mn5+QT volgens SB 260-26-1.2 art. 5.4 met 

toebehoren; 
- het leveren van de nodige en minimaal 4 ingestorte verankeringen, volgens SB 260-32-6.5; 
- het leveren van een basisplaat voor verankering van drukstoelen op de omgevende vaste 

constructie volgens SB 260-32-8.15; 
- het leveren van kamplaten en vulplaten in diktes 5 mm, 6 mm, 7 mm en 10 mm in constructiestaal 

S355J2+N volgens SB 260-26; 
- het ondervullen van verankerde stalen onderdelen volgens SB 260-32-6.4; 
- alsook het uitvoeren van de bewerkingen die met het voorgaande samengaan of ervan afhangen. 
De bevestigingselementen zijn ingestorte verankeringen volgens SB 260-32-6.5. 
De conservering van het gietstaal en het constructiestaal is begrepen in de posten van SB 260-33-1. 
Het systeem is gelijk aan de conservering van de staalconstructie van de sluisdeur: buitenkant. 

8.13.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
Bij de drukstoel op vaste constructie met toebehoren worden alle onderdelen verrekend in aparte 
posten. 
De verrekening gebeurt voor constructiestaal in vermoedelijke hoeveelheid kilo’s, voor gietstaal en 
verankeringen in vermoedelijke hoeveelheid stuks.  
De posten zijn inclusief bevestigingsmiddelen en toebehoren. 
Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen, worden een volledige set voor 2 deurvleugels als 
reserveonderdelen geleverd.  

 Definitieve montage van de drukstoelen op puntdeuren 

8.14.1 Beschrijving 
Definitieve montage van drukstoelen op puntdeuren gebeurt in het werkhuis na de definitieve 
montage van het benedendraaipunt, volgens SB 260-32-8.7, en omvat voor de achterhar: 
- het plaatsen op de deur van de vulplaten; 
- het plaatsen van de drukstoelen voor de achterhar op de achterhar en het plaatsen van de 

pasbouten in staal 10.9; 
- het uitlijnen volgens het ‘plan fase 3: inpassingsplan’ volgens SB 260-35-2.1 doormiddel van het 

plaatsen van de vulplaten tussen de deur en de drukstoel zodat de top van de kromming van de 
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bolle drukstoelen samenvalt met de ‘contactlijn achterhar’ en dus ook met de top van de 
kromming van de geïntegreerde drukstoel in de taatsschoen; 

- het voorspannen van de pasbouten in staal 10.9 met moeren, tegenmoeren, volgplaten en alle 
bijhorende stukken; 

en omvat voor de voorhar: 
- het uitlijnen en klemmen volgens het ‘plan fase 3: inpassingsplan’ volgens SB 260-35-2.1 

doormiddel van het plaatsen van de vulplaten tussen de deurvleugel en de drukstoel zodat: 
- voor de bolle drukstoelen: de top van de kromming van de bolle drukstoelen samenvalt met de 

‘contactlijn voorhar’; 
- voor de platte drukstoelen: de aanslagvlakken en de middellijnen van de breedte van de 

aanslagvlakken samenvallen met de ‘contactlijn voorhar’; 
- de voorboorgaten op de juiste diameter ruimen doorheen de aan elkaar te bevestigen elementen; 
- het plaatsen en voorspannen van de pasbouten in staal 10.9 met moeren, tegenmoeren, 

volgplaten en alle bijhorende stukken; 
- het lossen van de klemmen tussen de aan elkaar bevestigde onderdelen nadat alle pasbouten 

juist voorgespannen en geborgd zijn; 
- alsook het uitvoeren van de bewerkingen die met het voorgaande samengaan of ervan afhangen. 

8.14.1.1 Uitvoering 
De pasbouten en moeren, worden beschermd door het aanbrengen na aandraaien en voorspannen 
van een corrosiewerend systeem gelijkaardig aan dat van de omgevende gietstukken volgens 
SB 260-33-1.8.2. 

8.14.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
Voor de definitieve montage van de drukstoelen op puntdeuren is een prijs per stuk voorzien. 

8.14.3 Controles 
De opdrachtnemer verwittigt de aanbestedende overheid twee weken voor de aanvang van de 
definitieve montage van de drukstoelen op de puntdeuren. Bij het definitief monteren van de druk-
stoelen op de puntdeuren toont de opdrachtnemer aan dat de drukstoelen juist gepositioneerd zijn. 
Na voldoening van de aanbestedende overheid mogen de pasbouten van de drukstoelen op de 
achterhar voorgespannen worden. Na de voorspanning wordt de positie nogmaals gecontroleerd. Bij 
voldoening van de aanbestedende overheid na het voorspannen wordt de definitieve montage van 
de drukstoelen op de puntdeuren als opgeleverd beschouwd. 
De opdrachtnemer wordt er tevens op gewezen dat zelfs na goedkeuring van de aanbestedende 
overheid hij steeds zelf verantwoordelijk blijft voor de correcte uitlijning en lekdichtheid van de 
sluisdeuren. 

 Basisplaat voor verankering van drukstoelen op de omgevende vaste constructie 

8.15.1 Beschrijving 
Een basisplaat voor verankering van drukstoelen op de omgevende vaste constructie is voorzien van 
afschuifnokken en zwaluwstaartprofielen, voor optimale overbrenging van dwarskrachten op de 
omgevende vaste constructie. 
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8.15.1.1 Materialen 
De basisplaat is gemaakt uit constructiestaal en is minstens van de kwaliteit S355J2+N volgens  
SB 260-26. De basisplaat wordt voorzien van het corrosiesysteem zoals bepaald in de desbetreffende 
posten van de te verankeren onderdelen. 

8.15.2 Meetmethode van de hoeveelheden 
De basisplaat voor verankering van drukstoelen op de omgevende vaste constructie wordt verrekend 
in vermoedelijke hoeveelheid kilo’s. 

 Definitieve montage van de basisplaat voor de verankering van drukstoelen op de 
omgevende vaste constructie 

8.16.1 Beschrijving 
Definitieve montage van de basisplaat voor de verankering van de drukstoelen op de omgevende 
vaste constructie gebeurt op de werf in twee delen: 
Deel 1 wordt uitgevoerd na het opstellen van de bekistingsplannen uitgaande van de bematingen van 
het ‘plan fase 1: theoretische inpassing’ volgens SB 260-35-2.1, en omvat: 
- het monteren van de in te storten verankeringen volgens SB 260-32-6.5 op de juiste posities 

volgend uit de opmetingen en aanduidingen van het ‘plan fase 1: theoretische inpassing’ volgens 
SB 260-35-2.1; 

- het monteren van de lokale betonwapening rond de in te storten verankeringen; 
- het plaatsen van de mallen en de werkzaamheden om de in te storten ankers correct te 

positioneren en de ruimte voor de box-outs te creëren; 
- het leveren en plaatsen van alle regelings- en vastzettingsmiddelen; 
- het nemen van alle voorzorgen om elke verplaatsing tijdens het betonstorten te verhinderen;  
- het storten van het beton rond de in te storten ankers volgens SB 260-25-6.1; 
- het beschermen van de uitstekende delen van de wachtwapening en de ingestorte ankers; 
- alsook het uitvoeren van de bewerkingen die met het voorgaande samengaan of ervan afhangen. 
Deel 2 wordt uitgevoerd na het opstellen van het ‘plan fase 3: inpassingsplan’ volgens SB 260-35-2.1, 
en omvat: 
- het monteren van de in te betonneren basisplaat volgens SB 260-26 op de juiste positie over de 

ingestorte verankeringen volgend uit de opmetingen en aanduidingen van het ‘plan fase 3: 
inpassingsplan’ volgens SB 260-35-2.1; 

- het plaatsen van de mallen en de eventuele werkzaamheden om de te verankeren onderdelen 
correct te positioneren; 

- het plaatsen van de nodige (dwarskracht)wapening aan de wachtstaven; 
- het leveren en plaatsen van alle regelings- en vastzettingsmiddelen; 
- het nemen van alle voorzorgen om elke verplaatsing tijdens het betonstorten te verhinderen; 
- het storten van het beton rond de in te betonneren basisplaat volgens SB 260-25-6.1; 
- het ondervullen van de stalen profielen volgens SB 260-32-6.4; 
- het voorlopig vastzetten van de basisplaat op de ingestorte ankers; 
- alsook het uitvoeren van de bewerkingen die met het voorgaande samengaan of ervan afhangen. 

8.16.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
Voor de definitieve montage van de basisplaat voor de verankering van de drukstoelen op de 
omgevende vaste constructie is een prijs per stuk voorzien. 
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9 SCHOTBALKEN 

 Algemene bepalingen 

9.1.1 Beschrijving 
Schotbalken vormen een tijdelijke waterkering om o.a. een sluishoofd, een stuwhoofd, een opening 
in een dijk waterdicht te kunnen afsluiten. 

9.1.1.1 Kenmerken van de uitvoering 
De opdrachtnemer legt vooraf een voorstel ter goedkeuring voor aan de aanbestedende overheid.  

9.1.1.1.A BEREKENINGSVOORSCHRIFTEN 
Tenzij anders bepaald in de opdrachtdocumenten worden de schotbalken zo gedimensioneerd dat zij 
kunnen weerstaan aan een nuttige belasting t.g.v. de waterdruk wanneer de ruimte aan één kant van 
de schotbalken (dus tot op het bovenste niveau van de bovenste schotbalk) helemaal gevuld is met 
water. Dit terwijl de werkzone aan de andere kant van de schotbalken volledig droog staat. 
Naast de spanningscontrole voldoen de schotbalken ook aan een maximale doorbuigingseis van 
L/700, tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen. 
Tenzij anders bepaald in de opdrachtdocumenten, hebben de schotbalken individueel een maximum 
gewicht van 2,5 ton. 
De opdrachtnemer legt een berekeningsnota en/of een technische brochure van de leverancier ter 
goedkeuring voor aan de aanbestedende overheid. 

9.1.1.1.B UITVOERINGSTEKENINGEN 
De uitvoeringstekeningen voldoen aan SB 260-36. 
Bijkomend geldt: 
de uitvoeringstekeningen bevatten minstens alle technische specificaties met betrekking tot: 
- de materialen; 
- de geometrie en de toleranties; 
- de voorzieningen met betrekking tot de bevestiging 

(bevestigingsprofielen/bouten/moeren/tussenringen/ankers/lassen/enz.); 
- de conservering; 
- de randvoorwaarden voor het inbouwen (in welke fase,…); 
- het inpassingsplan. 
De uitvoeringstekeningen worden voorafgaand aan de productie ter goedkeuring aan de 
aanbestedende overheid voorgelegd. Het is de opdrachtnemer niet toegelaten de productie of de 
uitvoering te starten zonder goedgekeurde tekeningen. 

9.1.1.1.C MODULEERBAARHEID 
Ingeval de schotbalken gebruikt worden als noodstuw, bepalen de opdrachtdocumenten de 
moduleerbaarheid. 

9.1.1.2 Wijze van uitvoering 
De schotbalken zijn gemakkelijk plaatsbaar (speling) en vlot handelbaar. 
De dikte van de schotbalken en de breedte van de oplegging op de aanslagen van de vaste 
constructie worden aangepast aan de afmetingen van de sponningen. 
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9.1.2 Controles  
De opdrachtdocumenten bepalen of er een proef bij oplevering van de schotbalken wordt uitgevoerd 
conform SB 260-35-1.5. 
De schotbalken worden pas aanvaard als er wordt voldaan aan de kwaliteitseisen van SB 260-35-1.5 
en er ontegensprekelijk wordt vastgesteld dat de schotbalken voldoen aan de maximale 
doorbuigingseis. 

 Schotbalken uit hout  

9.2.1 Beschrijving 
De schotbalken bestaan uit houten balken met een rechthoekige doorsnede. 
Schotbalken uit hout omvatten: 
- het leveren en plaatsen van schotbalken uit hout; 
- alle bewerkingen, tanden, groeven, strippen of andere afdichtingselementen die ervoor zorgen 

dat de schotbalken goed op elkaar aansluiten om zo een waterdichte afsluiting te kunnen 
garanderen; 

- het leveren en plaatsen van de nodige hoekprofielen, kopschroeven, staven met opgelaste ringen, 
hijsogen en/of andere voorzieningen op of in de schotbalken om deze gemakkelijk te kunnen 
plaatsen en/of verwijderen in/uit de uitsparingen waarvoor zij voorzien zijn; 

- het leveren van de nodige kettingen en toebehoren om de schotbalken op te kunnen tillen; 
- het opstellen en leveren van de uitvoeringstekeningen; 
- het opstellen en leveren van een berekeningsnota. 
De proeven bij oplevering van de schotbalken is begrepen in de desbetreffende post van 
SB 260-35-1.5. 

9.2.1.1 Materialen 
De schotbalken zijn vervaardigd uit tropisch hardhout van sterkteklasse D70 volgens SB 260-30-2 en 
SB 260-30-5.  
Eventuele hoekprofielen, opgelaste ringen, bevestigingsmiddelen en andere stalen toebehoren zijn 
van roestvast staal conform SB 260-26. 

9.2.1.2 Kenmerken van de uitvoering 
Het is niet toegelaten om een schotbalk samen te stellen uit meerdere balkstukken. 
Alle hoeken van de schotbalken worden schuin afgewerkt. Tenzij anders bepaald in de 
opdrachtdocumenten bedraagt de hoekafschuining 10 mm x 10 mm. 

9.2.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De hoeveelheden worden uitgedrukt in m³. 
Enkel het netto geplaatste volume wordt in rekening gebracht. Boutgaten en afschuiningen worden 
niet in mindering gebracht. 

9.2.3 Controles  
De geleverde houten balken mogen slechts na goedkeuring van de aanbestedende overheid worden 
gemonteerd. 
Indien na montage/plaatsing alsnog gebreken of beschadigingen worden vastgesteld, worden de 
houten balken vervangen door nieuwe. 
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Alle controles gebeuren in aanwezigheid van de aanbestedende overheid en/of de door haar 
aangewezen instantie belast met de keuring. 
Naast de controles uit de bepalingen van SB 260-30-2.3 worden aansluitend de volgende controles 
uitgevoerd: 
- de identificatie van geleverd materiaal op basis van de leveringsbonnen en bijhorende certificaat 

van origine met bewijs van duurzame ontginning zoals vermeld onder SB 260-30-5; 
- de visuele controle op gebreken (kwasten, scheuren, maatafwijkingen, enz.) zoals vermeld onder 

SB 260-30-5; 
- de afwerking en onbeschadigde staat na plaatsing. 

 Schotbalken uit staal 

9.3.1 Beschrijving 
De schotbalken bestaan uit stalen holle of (gedeeltelijk) opgevulde kokers met een rechthoekige 
doorsnede. 
Schotbalken uit staal omvatten: 
- het leveren en plaatsen van schotbalken uit staal; 
- alle bewerkingen, groeven of elementen die ervoor zorgen dat de schotbalken goed op elkaar 

aansluiten om zo een waterdichte afsluiting te kunnen garanderen; 
- het leveren en plaatsen van de nodige (rubberen) profielen (t.b.v. de afdichting), kopschroeven, 

staven met opgelaste ringen en andere voorzieningen op of in de schotbalken om deze 
gemakkelijk te kunnen plaatsen en/of verwijderen in/uit de uitsparingen in de dijk of de sluis 
waarvoor zij voorzien zijn; 

- het leveren van de nodige kettingen en toebehoren om de schotbalken op te kunnen tillen; 
- het opstellen en leveren van de uitvoeringstekeningen; 
- het opstellen en leveren van een berekeningsnota. 
De conservering van de schotbalken uit staal is begrepen in de desbetreffende post van SB 260-33-1. 
De proeven bij oplevering van de schotbalken is begrepen in de desbetreffende post van 
SB 260-35-1.5. 

9.3.1.1 Materialen 
De schotbalken en de eventueel opgelaste onderdelen zijn gemaakt uit roestvast staal of 
constructiestaal conform SB 260-26. De opdrachtdocumenten bepalen welk materiaal voorzien 
wordt.  
Eventuele bevestigingsmiddelen zijn identiek of compatibel met de staalkeuze van de schotbalken en 
conform SB 260-26. 
De profielen t.b.v. de afdichting zijn gemaakt van een rubber conform SB 260-32-81.1. 

9.3.1.2 Kenmerken van de uitvoering 
De schotbalken zijn voorzien van een eenvoudige hijsinrichting. 

9.3.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De hoeveelheden worden uitgedrukt in kg. 
De bepaling van de definitief in rekening te brengen hoeveelheden gebeurt conform SB 260-26-2.2. 
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9.3.3 Controles 
Het staal wordt gekeurd (controles) overeenkomstig de werkwijze bij keuring van staalconstructies 
volgens SB 260-26-1. 

 Schotbalken uit staal en hout  

9.4.1 Beschrijving 
De schotbalken bestaan uit een stalen profiel met hierop houten balken bevestigd. 
Schotbalken uit staal en hout omvatten: 
- het samenstellen, leveren en plaatsen van schotbalken bestaande uit staal en hout; 
- alle bijhorende voorafgaandelijke behandelingen zoals afschuiningen van de randen en voorboren 

van boutgaten, enz.; 
- alle bewerkingen, groeven, strippen of andere afdichtingselementen die ervoor zorgen dat de 

schotbalken goed op elkaar aansluiten om zo een waterdichte afsluiting te kunnen garanderen; 
- het leveren en plaatsen van alle nodige bevestigingsmiddelen incl. conservering (bouten, 

draadstangen, moeren, tegenmoeren, onderlegringen, …), staven met opgelaste ringen, hijsogen 
en/of andere voorzieningen op of in de schotbalken om deze gemakkelijk te kunnen plaatsen 
en/of verwijderen in/uit de uitsparingen waarvoor zij voorzien zijn; 

- het leveren van de nodige kettingen en toebehoren om de schotbalken op te kunnen tillen; 
- het opstellen en leveren van de uitvoeringstekeningen; 
- het opstellen en leveren van een berekeningsnota. 
De conservering van de schotbalken uit staal en hout, gedeelte staal is begrepen in de 
desbetreffende post van SB 260-33-1. 
Het leveren en aanbrengen van een isolerend en afdichtend materiaal is begrepen in de 
desbetreffende post van SB 260-32-84. 
De proeven bij oplevering van de schotbalken is begrepen in de desbetreffende post van 
SB 260-35-1.5. 

9.4.1.1 Materialen 
Het stalen profiel in de schotbalken en de eventueel opgelaste onderdelen zijn gemaakt uit roestvast 
staal of constructiestaal S355J2+N volgens SB 260-26. De opdrachtdocumenten bepalen welk 
materiaal voorzien wordt.  
De in het stalen profiel verwerkte houten schotbalken zijn vervaardigd uit tropisch hardhout van 
sterkteklasse D70 volgens SB 260-30-2 en SB 260-30-5.  
Eventuele bevestigingsmiddelen zijn identiek of compatibel met de staalkeuze van de schotbalken en 
conform SB 260-26. 

9.4.1.2 Kenmerken van de uitvoering 
De houten balk, die geplaatst worden op een stalen profiel, bestaan uit één geheel. Voor lengtes 
boven de 6 m kan het noodzakelijk zijn om een opdeling te voorzien. Het aantal opdelingen wordt tot 
een minimum beperkt.  
Bij opdeling van de houten balk hebben de individuele balkstukken een minimale lengte van 3 m. 
Het verbinden van de verschillende balkstukken gebeurt via een liplas die zichtbaar is in het 
aanslagvlak. De lengte van de liplas is minimaal 500 mm en verloopt schuin met aan de uiteinde een 
rechtopstaande rand van voldoende dikte. 
Na montage wordt er in het midden van de overgang een houten tap, minimaal diameter 30 mm, 
met epoxy ingelijmd. 
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De opdrachtnemer legt vooraf een voorstel ter goedkeuring voor aan de aanbestedende overheid.  
De schotbalken zijn voorzien van een eenvoudige hijsinrichting. 
Alle hoeken van de houten schotbalken worden schuin afgewerkt. Tenzij anders bepaald in de 
opdrachtdocumenten bedraagt de hoekafschuining 10 mm x 10 mm. 

9.4.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
Voor het stalen profiel worden de hoeveelheden uitgedrukt in kg. 
De bepaling van de definitief in rekening te brengen hoeveelheden gebeurt conform SB 260-26-2.2. 
Voor de houten balken worden de hoeveelheden uitgedrukt in m³. 
Enkel het netto geplaatste volume wordt in rekening gebracht. Boutgaten en afschuiningen worden 
niet in mindering gebracht.  

9.4.3 Controles 
Het staal wordt gekeurd (controles) overeenkomstig de werkwijze bij keuring van staalconstructies 
volgens SB 260-26-1. 
De geleverde houten balken mogen slechts na goedkeuring van de aanbestedende overheid worden 
gemonteerd. 
Indien na montage/plaatsing alsnog gebreken of beschadigingen worden vastgesteld, worden de 
houten balken vervangen door nieuwe. 
Alle controles gebeuren in aanwezigheid van de aanbestedende overheid en/of de door haar 
aangewezen instantie belast met de keuring. 
Naast de controles uit de bepalingen van SB 260-30-2.3 worden aansluitend de volgende controles 
uitgevoerd: 
- de identificatie van geleverd materiaal op basis van de leveringsbonnen en bijhorende certificaat 

van origine met bewijs van duurzame ontginning zoals vermeld onder SB 260-30-5; 
- de visuele controle op gebreken (kwasten, scheuren, maatafwijkingen, enz.) zoals vermeld onder 

SB 260-30-5; 
- de afwerking en onbeschadigde staat na plaatsing. 
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10 VERKENMERKEN EN REFERENTIEVERKENMERKEN 

 Verkenmerken 

10.1.1 Beschrijving 
Verkenmerken zijn meetpunten die aangebracht zijn op hoofdonderdelen van constructies. Het 
periodiek waterpassen van deze verkenmerken, uitgaande vanuit een verkenmerk dat als vast 
verondersteld wordt (meestal een verkenmerk op het landhoofd), maakt het mogelijk de 
bewegingen en vervormingen van de structuur van de constructie te bepalen en de evolutie ervan na 
te gaan ten opzichte van de begintoestand vastgelegd bij de basiswaterpassing. 
Verkenmerken omvat: 
- het leveren van de verkenmerken type VI, type VII, type IX en/of type X indien van toepassing; 
- het plaatsen van de verkenmerken; 
- alle bijhorende werken en leveringen. 

10.1.1.1 Uitvoering 

10.1.1.1.A LEVERING VAN DE VERKENMERKEN  

10.1.1.1.A.1 Door de aanbestedende overheid aan de opdrachtnemer 
De verkenmerken type I, type II, type III, type IV, type V en type VIII worden gratis door de 
aanbestedende overheid aan de opdrachtnemer geleverd.  
De aanbestedende overheid vraagt de verkenmerken op bij de cel van hun entiteit die instaat voor 
het beheer van de kunstwerken. 

10.1.1.1.A.2 Door de opdrachtnemer 
De opdrachtnemer staat in voor het leveren van verkenmerken type VI, type VII, type IX en/of type X. 

10.1.1.1.B PLAATS VAN DE VERKENMERKEN OP HET KUNSTWERK 
De verkenmerken worden aangebracht op de plaatsen zoals bepaald in de opdrachtdocumenten. 
Indien de opdrachtdocumenten niet vermelden waar de verkenmerken op het kunstwerk worden 
voorzien, bepaalt de aanbestedende overheid in overleg met de opdrachtnemer waar de 
verkenmerken worden geplaatst volgens volgende voorschriften. 
De inplanting van de verkenmerken wordt door de aanbestedende overheid steeds ter controle van 
de technische uitvoerbaarheid voorgelegd aan de afdeling Algemene Technische Ondersteuning van 
de Vlaamse Overheid, departement Mobiliteit en Openbare Werken. 
Op de bovenbouw van kunstwerken worden ten minste twee rijen verkenmerken aangebracht, 
evenwijdig met de lengteas van het kunstwerk. De plaats van deze rijen wordt zodanig gekozen, dat 
de door de waterpassingen verkregen gegevens eveneens aanwijzingen kunnen verschaffen omtrent 
de verplaatsing en de vormgeving van het brugdek in de dwarsrichting (Figuur 32-10-1 en  
Figuur 32-10-2). 

 
Figuur 32-10-1 
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Figuur 32-10-2 

In iedere rij moeten minstens verkenmerken aanwezig zijn (Figuur 32-10-3 en Figuur 32-10-4): 
- ter hoogte van de opleggingen op de pijlers en landhoofden; 
- aan weerszijden van de tussenscharnieren; 
- in het midden van de overspanningen. 

 
Figuur 32-10-3: Onafhankelijke overspanningen 

 

 
Figuur 32-10-4: Cantileverbrug 

Bij doorgaande kunstwerken, evenals bij boogbruggen (scharnierbogen, bogen met trekband, 
vierendeelbogen) moeten tevens verkenmerken worden aangebracht in elk vierde gedeelte van de 
overspanning (Figuur 32- 10-5). 
 

 
Figuur 32- 10-5: Doorlopend brugdek 

Voor sommige kunstwerken is het praktischer de verkenmerken aan de onderzijde van de liggers aan 
te brengen; de waterpassing wordt dan onderaan uitgevoerd. 
De verkenmerken die worden bevestigd in de wanden, muren, pijlers en landhoofden moeten het 
mogelijk maken de bewegingen van deze constructiedelen te meten (Figuur 32-10-6). 
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Figuur 32-10-6: voorbeeld kokerbrug 

10.1.1.1.C MOMENT VAN DE PLAATSING 
Vinden er belastingsproeven op het kunstwerk plaats, dan zijn op dat ogenblik de verkenmerken 
reeds geplaatst. 
Vinden er geen belastingsproeven plaats, dan zijn de verkenmerken reeds geplaatst vóór de 
voorlopige oplevering. 
Gebeurt de ingebruikneming van het kunstwerk vóór de voorlopige oplevering, dan zijn de 
verkenmerken reeds geplaatst vóór die ingebruikneming. 
Verkenmerken die aan stalen onderdelen gelast worden, worden bevestigd vooraleer het stalen 
onderdeel tegen corrosie wordt beschermd. Indien gaten moeten geboord worden in de stalen 
constructie, gebeurt dit eveneens vooraleer het stalen onderdeel tegen corrosie beschermd wordt. 

10.1.1.1.D TYPES VERKENMERKEN EN PLAATSING 
Voor kunstwerken in beton of metselwerk of gedeelten hiervan, zijn er volgende types verkenmerken 
in roestvrij staal: type I, type II, type III, type IV en type V. 
Voor kunstwerken in staal zijn er volgende types verkenmerken: type VI, type VII en type VIII. 
Verkenmerk type IX is een verkenmerk dat tijdelijk zowel op beton als stalen ondergrond geplaatst 
kan worden. 
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Verkenmerken type X worden geplaatst op moeilijk bereikbare plaatsen, bijvoorbeeld op  pijlers in 
middenbermen van autosnelwegen. Deze verkenmerken worden best aan één zijde van de pijler 
geplaatst. 
Enkel met verkenmerken type V, type VIII en type IX kunnen naast verticale verplaatsingen, ook 
horizontale verplaatsingen opgemeten worden. 

10.1.1.1.D.1 Type I 
Het verkenmerk type I heeft de vorm van een haak en wordt horizontaal in de pijlers, landhoofden, 
wanden en muren aangebracht.  

 
Figuur 32-10-7: type I-O                                        Figuur 32-10-8: type I-N 

De kop wordt ofwel opwaarts gericht (type I-O; Figuur 32-10-7), op ongeveer 0,50 m boven het 
definitieve maaiveldpeil, ofwel neerwaarts gericht (type I-N; figuur 32-10-8), op ongeveer 2,50 m of 
3,50 m naargelang de lengte van de beschikbare baak. Deze laatste schikking wordt toegepast, 
wanneer er gevaar bestaat dat een verkenmerk wordt beschadigd indien het te dicht bij het maaiveld 
is aangebracht, of in speciale gevallen. 
Voor de plaatsing wordt horizontaal een gat van 14 mm diameter en 60 mm diep in het beton of 
metselwerk geboord. Mortel op basis van epoxyhars wordt ingebracht en het verkenmerk wordt erin 
geklopt met een hamer voorzien van een kop in kunststof om het verkenmerk niet te beschadigen. 
De kop van het verkenmerk steekt 50 mm uit het beton. 
Als het verkenmerk in de wand van een trapeziumvormige pijler geplaatst wordt, moet het zich op 
2,50 m of 3,50 m boven het definitieve maaiveld bevinden, het bolsegment neerwaarts gericht  
(Figuur 32-10-9). 
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Figuur 32-10-9: verkenmerk type I op trapeziumvormige pijler 

10.1.1.1.D.2 Type II of type II S 
Het verkenmerk type II (Figuur 32-10-10) is een schroef met bolvormige kop met een schacht van  
70 mm lengte en 12 mm diameter. Het wordt vooral op het brugdek geplaatst, in de voetpaden 
ofwel, zichtbaar, onder de vangrails, op voorwaarde dat de sokkels één geheel vormen met de 
bovenbouw van de brug. Het type II-verkenmerk kan ook, met de kop neerwaarts gericht, onderaan 
de brugdekplaat aangebracht worden waarbij de kop dan 15 mm uit het beton steekt. 
Als de lengte van 70 mm niet lang genoeg is, kan gebruik gemaakt worden van het type II S  
(figuur 32-10-11) dat een lengte heeft van 200 mm. 

                            
Figuur 32-10-10: type II                                Figuur 32-10-11: type II S 

Voor de plaatsing wordt verticaal een gat van 14 mm diameter in het beton geboord. De diepte van 
het boorgat heeft een zodanige diepte dat de kop van het verkenmerk na plaatsing 5 mm boven de 
slijtlaag uitsteekt. Na het boren van het gat wordt mortel ingebracht op basis van epoxyhars en 
wordt het verkenmerk erin geklopt met een hamer voorzien van een kop in kunststof om het 
bolsegment niet te beschadigen.  
Er wordt steeds gezorgd dat het verkenmerk voldoende is verankerd in het beton. Bij dikke slijtlagen 
wordt een type II S geplaatst. 
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De verkenmerken mogen niet geplaatst worden in de watergreppels of de kantstroken en in 
elementen die los staan van de structuur zoals prefab betonnen boordstenen. 
Bij het plaatsen van een verkenmerk in de betonnen steun van de vangrail worden de volgende 
voorzorgen genomen: 
- via de opdrachtdocumenten van de brug moet men er zich van vergewissen of de steun van de 

vangrail wel degelijk één geheel vormt met de brugdekplaat; 
- indien mogelijk wordt het verkenmerk geplaatst langs de niet-wegzijde. Indien aan beide zijde een 

weg is, verdient het de voorkeur dat het verkenmerk geplaatst wordt zodat het opmeetbaar is 
waarbij slechts één rijstrook afgesloten moeten worden van verkeer met een botsabsorbeerder 
en dus niet beide rijstroken aan elke kant van de vangrail; 

- het verkenmerk wordt op minstens 0,50 m van de vangrailstijl geplaatst en op zulke wijze dat er 
bij het losrukken van de verankering, ten gevolge van een ongeval, geen schade wordt 
aangebracht aan het verkenmerk of dat het niet wordt verplaatst (Figuur 32-10-12); 

- het verticaal plaatsen van de baak mag niet worden gehinderd door de stootband of, in het geval 
van een dubbel uitgebouwde stootband, door de diagonalen van de stootband. Bij het bepalen 
van de plaats van het verkenmerk moet hiermee rekening worden gehouden (Figuur 32-10-12). 

 
Figuur 32-10-12: mogelijke plaats verkenmerk in betonnen steun vangrail 

10.1.1.1.D.3 Type III, type III S of type III L 
Het verkenmerk type III (Figuur 32-10-13) is een ronde staaf, met een totale lengte van 200 mm, 
vervangt het type I als een uitspringende deksteen een verticale plaatsing van de baak op het 
verkenmerk van het type I verhindert. Verkenmerken type III S (Figuur 32-10-14) of type III L  
(Figuur 32-10-15) hebben een totale lengte van 250 mm of 300 mm en worden voorzien indien de 
lengte van type III niet volstaat. 
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Figuur 32-10-13: type III 

 
Figuur 32-10-14: type III S 

 

 
Figuur 32-10-15: type III L 

Voor de plaatsing van dit verkenmerk wordt horizontaal een gat van 22 mm diameter in het beton of 
het metselwerk geboord. Mortel op basis van epoxyhars wordt ingebracht en het verkenmerk wordt 
erin geklopt met een hamer voorzien van een kop in kunststof. De kop van het verkenmerk steekt  
30 mm voorbij het uitspringend deel. 
Omwille van de veiligheid mogen de verkenmerken type III niet gebruikt worden boven een rijweg. 
Het baken zou bij het inmeten op voertuigen van de onderliggende rijbaan kunnen vallen. 
Als de pijler of het landhoofd bekleed is (baksteen, natuursteen) mag het verkenmerk niet in de 
bekleding worden bevestigd, maar moet het worden verankerd in het beton (Figuur 32-10-16). 
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Figuur 32-10-16: plaatsing verkenmerk als pijler of landhoofd bekleed is 

Als alle type III-verkenmerken te kort blijken, wordt een andere oplossing gezocht zoals het plaatsen 
van type I-verkenmerken in de betonnen steun van de bekleding. 

10.1.1.1.D.4 Type IV 
Het verkenmerk type IV heeft de vorm van een haak en wordt schuin aangebracht.  
De kop wordt ofwel opwaarts gericht (Figuur 32-10-17) ofwel neerwaarts (Figuur 32-10-18) gericht. 

 
Figuur 32-10-17: type IV-O 



 UITRUSTINGEN EN AANHORIGHEDEN 

december 2021 standaardbestek 260 versie 2.0a 32-65  

 
Figuur 32-10-18: type IV-N 

Voor de plaatsing wordt een schuin gat van 14 mm diameter en 60 mm diep in het beton geboord. 
Mortel op basis van epoxyhars wordt ingebracht en het verkenmerk wordt erin geklopt met een 
hamer voorzien van een kop in kunststof om het verkenmerk niet te beschadigen. De kop van het 
verkenmerk steekt 50 mm uit het beton. 

10.1.1.1.D.5 Type V 
Het verkenmerk type V (Figuur 32-10-19) is een ronde staaf met een schacht van 70 mm lengte en  
12 mm diameter en voorzien van een gegraveerde zwarte kruismarkering. 

 
Figuur 32-10-19: type V 

Voor de plaatsing wordt horizontaal een gat van 14 mm diameter in het beton of het metselwerk 
geboord. Mortel op basis van epoxyhars wordt ingebracht en het verkenmerk wordt erin geklopt met 
een hamer voorzien van een kop in kunststof. De kop van het verkenmerk steekt 5 mm uit het beton. 

10.1.1.1.D.6 Type VI 
Het verkenmerk type VI (Figuur 32-10-20) is een lage bolmoer in roestvast staal volgens DIN 917 
welke aan de staalstructuur gelast wordt. 
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Figuur 32-10-20: type VI 

Voor de plaatsing wordt dit verkenmerk gelast op onderdelen van stalen constructies vooraleer de 
stalen constructie tegen corrosie wordt beschermd.  
De koppen moeten duidelijk te onderscheiden en bereikbaar zijn. De ligging ervan moet ook op de 
uitvoeringstekeningen van het kunstwerk worden aangeduid. 

10.1.1.1.D.7 Type VII 
Dit verkenmerk kan uitgevoerd worden als een bout/moerverbinding met twee sluitringen in 
thermisch verzinkt staal (type VII-1 - Figuur 32-10-21), als bout met sluitring in thermisch verzinkt 
staal (type VII-2 – figuur 32-10-22), als getapte bout met sluitring in thermisch verzinkt staal (type VII-
3 -  
Figuur 32-10-23) of als getapte stelschroef met binnenzeskant en moer in thermisch verzinkt of 
roestvast staal A1 (type VII-4 – figuur 32-10-24). 
Verkenmerken type VII-1 en VII-2 zijn niet toegelaten bij kokervormige structuren die luchtdicht 
afgesloten worden en/of die aan de binnenkant niet geschilderd worden.  

                                     
Figuur 32-10-21: type VII-1                                Figuur 32-10-22: type VII-2 

                                          
Figuur 32-10-23: type VII-3                            Figuur 32-10-24: type VII-4 

Voor de plaatsing van verkenmerken type VII-1, VII-2, VII-3 of VII-4, worden deze op de voorziene 
locatie bevestigd. Voor verkenmerk type VII-1 en VII-2 wordt er eerst een gat geboord om het 
verkenmerk in aan te brengen vooraleer het stalen onderdeel beschermd wordt tegen corrosie. 

10.1.1.1.D.8 Type VIII 
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Het verkenmerk type VIII (Figuur 32-10-25) bestaat uit een gegroefde plaat met kruis en blijft 
gedurende de volledige levensduur op het kunstwerk.  

 
Figuur 32-10-25: type VIII 

Voor de plaatsing op de constructie wordt het verkenmerk gelijmd ingeval een betonnen ondergrond 
of gelast in geval van een stalen ondergrond. 

10.1.1.1.D.9 Type IX 
Het verkenmerk type IX (Figuur 32-10-26) is een reflecterende tape met richtpunt. 

 
Figuur 32-10-26: type IX 

Dit verkenmerk wordt gebruikt voor tijdelijke opmetingen, vermits het verkenmerk niet op duurzame 
wijze kan bevestigd worden.  
Voor de plaatsing wordt het verkenmerk op de constructie gekleefd. 

10.1.1.1.D.10 Type X 
Het verkenmerk type X (Figuur 32-10-27) is een meetplaat. Belangrijk is dat deze meetplaten vlak 
zijn. 

 
Figuur 32-10-27: type X 
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Voor de plaatsing wordt het verkenmerk chemisch verankerd in de betonnen constructie. Deze 
verkenmerken worden geplaatst zodanig dat de vizierlijn in het midden van de meetplaat komt, dus 
ongeveer 1,50 m boven het maaiveld waar het meettoestel zal staan. 

10.1.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De opmeting gebeurt door telling van het aantal stuks. 

 Referentieverkenmerken 

10.2.1 Beschrijving 
Enkel bij grote tunnels gebeurt het periodiek waterpassen van de verkenmerken uitgaande vanuit 3 
referentieverkenmerken buiten het kunstwerk.  
De inplanting en fundering van de referentieverkenmerken zijn zodanig dat er geen risico op zetting 
is. 
De opdrachtdocumenten bepalen de modaliteiten m.b.t. de referentieverkenmerken. 

10.2.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De opmeting gebeurt door telling van het aantal stuks. 
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11 RAILS EN WIELEN 

 Algemene bepalingen 
Voor de bevestiging van rails zijn volgende 3 railsystemen mogelijk: 
- railsysteem 1 d.w.z. rails met bevestigingsclips op een continu ondersteuningsprofiel en 

synthetische elastomeer oplegging; 
- railsysteem 2 d.w.z. rails met bevestigingsclips op een onderlegplaat met onder- of achtergieting; 
- railsysteem 3 d.w.z. rails op een continu ondersteuningsprofiel met ingestorte ankers. 

11.1.1 Dimensionering van rails en wielen 
De wielen en de rails worden gedimensioneerd en berekend volgens DIN 19704-1:2014-11: 
- Paragrafen 6.3 en 6.4 voor respectievelijk statische en rollende wrijving; 
- Paragraaf 7.7.4 voor spanningen tgv ondersteuning op elastische bedding en minimale 

breedte/hoogte-verhouding voor blokrails (rails met rechthoekige sectie, toegepast binnen 
railsysteem 3); 

- Paragraaf 10.22 voor sterkte, vermoeiing en geometrische eisen. 

11.1.2 Rails 

11.1.2.1 Plaatsingstoleranties van de rails 
De toleranties voor de plaatsing van de rails voldoen aan tabel 32-11-1. Deze tabel is gebaseerd op 
tabel 2 volgens klasse 1 van NBN EN ISO 12488-1(2005): Hijskranen – Toleranties voor wielen en 
kraanbanen voor rijden & traverseren – Deel 1: Algemeen, maar aangepast voor de vetgedrukte 
toleranties. 
Parameter G is enkel van toepassing voor rails met een vlak bovenvlak. Voor rails met een convex 
bovenvlak is parameter G niet van toepassing. 
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Tabel 32-11-1: Toleranties voor de plaatsing van de rails 

Voor tegenover elkaar liggende rails gelden de extra toleranties zoals bepaald in tabel 32-11-2. 
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Tabel 32-11-2: Toleranties voor tegenover elkaar liggende rails 

11.1.2.2 Verbinden van railsegmenten 
Verbindingen tussen railsegmenten worden steeds aluminothermisch of met een volledige doorlas 
via kuiplassen gerealiseerd. De railuiteinden zijn recht (hoek van 90 ° ten opzichte van het verticale 
vlak door de lengteas van de rail) en nog niet voorzien van een conservering. 

11.1.2.3 Voegen tussen railsegmenten 
Ter hoogte van een voeg in de rail worden de scherpe, kopse kanten van de rail gebroken.  
Ter hoogte van deze voegen worden de verticale stuiken in de rail schuin, onder een hoek van 45 ° 
ten opzichte van het verticale vlak door de lengteas van de rail, uitgevoerd. De speling tussen 2 
stuiken bedraagt maximum 2 à 3 mm. 
Bij gebruik van railsysteem 2 worden er ter hoogte van de voegen in de ingebetonneerde basisplaat 
ook voegen in de onderlegplaat voorzien.  
De rails zelf lopen ter hoogte van deze voegen steeds ten minste 600 mm door. 

11.1.2.4 Railuitloop en stoppers 
Wanneer de loop van de wielen zich verder uitstrekt dan de lengte van de rail, wordt er steeds een 
railuitloop voorzien. De rail wordt aan de uiteinden onder een hoek van 20 ° ten opzichte van het 
horizontale vlak afgeschuind tot een resterende hoogte van 30 mm. 
Bij een railuitloop zet de stopper de afschuining van de rail onder dezelfde hoek verder en doet zo 
tevens dienst als vloeiende aanloopspie tussen de rail en het ondersteuningsprofiel. 
Bij een rail zonder uitloop is de stopper even hoog als de naastliggende rail. De stopper wordt 
afgeschuind onder 45 °. 
Bij railsysteem 1 en railsysteem 3 wordt de stopper op het ondersteuningsprofiel gelast. 
Bij railsysteem 2 maakt de stopper deel uit van de te ondergieten ondersteuningsplaat of wordt deze 
als apart stuk aan de ondersteuningsplaat gelast in het verlengde ervan over de volledige breedte. 

11.1.2.5 Onder- en achtergieten van rails 
De gietmortel is een 3-componenten krimpvrije epoxygrout, op basis van epoxyhars, een verharder 
en aggregaat. Het is geschikt voor het volledig onder- en achtergieten van het railsysteem. De 
aandacht wordt erop gevestigd dat het product zeer vloeibaar is. De dikte van de onder- en 
achtergieting kan variëren van 5 mm tot 40 mm en wordt aangebracht volgens de voorschriften van 
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de fabrikant. Na volledige doorharding is het epoxygrout uitstekend bestand tegen de optredende 
chemische belastingen en bezit onder andere een druksterkte van minimum 100 N/mm², getest 
volgens NBN EN ISO 604:2003. Tevens is het product snel uithardend: de minimale druksterkte wordt 
bereikt na 36 u bij 21 °C. 
De opdrachtnemer levert en plaatst de nodige bekistingen voor het onder- of achtergieten en neemt 
ze daarna terug weg. Het epoxygrout mag niet hechten aan de bekisting. Onmiddellijk voorafgaand 
aan het aanbrengen van het epoxygrout worden alle contactvlakken opnieuw volledig opgezuiverd 
en droog gemaakt. Het onder- of achtergieten gebeurt in één continue beweging over de gehele te 
onder- of achtergieten oppervlakte. De opdrachtnemer voorziet hierbij de nodige voegen die 
overeenkomen met de bestaande voegen in de omgevende vaste constructie en de railopbouw. 
Men begint de gieting aan één uiteinde/hoek en men blijft langzaam ingieten om luchtinsluitsels te 
voorkomen. Er mogen geen mechanische triltoestellen worden gebruikt. Tijdens het aanbrengen van 
de epoxygietmortel worden de nodige maatregelen genomen om de werkzone droog en vorstvrij te 
houden. De omgevingstemperatuur wordt bestendig opgemeten vanaf het begin van de 
mengingsprocedure tot het einde van de ondergieting. Gedurende dit tijdsvenster is de temperatuur 
minimaal 13 °C en maximaal 35 °C. De opdrachtnemer treft de nodige maatregelen om een volledige 
onder- of achtergieting van de onderlegplaat te kunnen realiseren. 
De applicatie van het epoxygrout zal gebeuren overeenkomstig de richtlijnen van de fabrikant. Na 
uitharding van het epoxygrout worden de stelbouten verwijderd en de ankers aangespannen. De 
openingen t.h.v. de stelbouten worden eveneens opgegoten. 
Bij eenvoudige vraag van de aanbestedende overheid maakt de opdrachtnemer proefstaafjes van het 
epoxygrout. De opdrachtnemer laat deze proefstaafjes beproeven. Dit alles is een aannemingslast. 

11.1.3 Ondersteuningsprofielen 
Indien er verstijvers aangebracht worden tussen de flenzen van het ondersteuningsprofiel voldoet de 
spleet aan NBN ISO 5817:2014 p.18 No. 3.2, level B. 
Bij gebruik van een stelframe voor plaatsing en uitregeling van de ondersteuningsprofielen worden 
de lassen tussen het stelframe en de onderflens van de ondersteuningsprofielen op de werf 
aangebracht, teneinde het ondersteuningsprofiel nog te kunnen bijregelen. 
Een doorlassing bij het samenstellen van de ondersteuningsprofielen wordt enkel uitgevoerd indien 
uit berekening blijkt dat er anders niet voldaan wordt op vlak van vermoeiing.  
De ondersteuningsprofielen en stelframes mogen niet meer bewegen bij het aanbrengen van 
wapening en het storten van het beton. 
De bovenflens van het ondersteuningsprofiel ligt steeds hoger of gelijk met het dagvlak van de 
omgevende vaste constructie. Indien de flens van het ondersteuningsprofiel schuin afgefreesd wordt, 
volgt de omgevende vaste constructie dezelfde lijn, zodat water steeds weg kan vloeien. 

 Rails met bevestigingsclips op continu ondersteuningsprofiel en synthetische 
elastomeer oplegging (railsysteem 1) 

11.2.1 Beschrijving 
Het railsysteem 1 voldoet aan de bepalingen van SB 260-32-11.1.  
Railsysteem 1 is een bevestigingssysteem van rails met bevestigingsclips waarbij deze clips 
rechtstreeks op het continue ondersteuningsprofiel gelast zijn. De rails rusten op een onderlegmat. 
Het continue ondersteuningsprofiel kan een stalen omgevende vaste constructie zijn of een 
ingebetonneerd ondersteuningsprofiel en bijhorende stelframes. 
Railsysteem 1 is geschikt voor: zware belastingen, ligging boven water of gemakkelijk droog te zetten; 
De opdrachtdocumenten bepalen waar railsysteem 1 wordt toegepast. 
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Figuur 32-11-1: railsysteem 1 

Voor railsysteem 1 worden de nodige ondersteuningsprofielen en bijhorende stelframes 
ingebetonneerd volgens de hiernavolgende bepalingen.  
Bij bevestiging op een stalen omgevende vaste constructie vervallen de posten ‘leveren van de 
ondersteuningsprofielen’ en ‘montage van de ondersteuningsprofielen’. De nodige 
ondersteuningsprofielen maken dan deel uit van de post voor de constructie van de desbetreffende 
staalconstructie. 
Het leveren van standaard Europese rails binnen railsysteem 1 omvat: 
- de berekening van de rails; 
- het leveren van de rails; 
- het leveren van alle nodige klemmen, onderlegmat, stoppers, vastzettings- en uitlijningsmiddelen. 
De montage van standaard Europese rails binnen railsysteem 1 omvat: 
- het plaatsen van de rails; 
- het voldoende nauwkeurig uitlijnen van de rails; 
- de laswerken; 
- het plaatsen van alle nodige klemmen, onderlegmat, stoppers, vastzettings- en 

uitlijningsmiddelen; 
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- bijwerken van de bescherming tegen corrosie bij beschadiging of rond de laszones; 
- het definitief vastzetten van de rails op het ondersteuningsprofiel; 
- alle bewerkingen die met het voorgaande samen gaan of er deel van uitmaken. 
Het leveren van ondersteuningsprofielen binnen railsysteem 1 omvat: 
- de berekening van de ondersteuningsprofielen; 
- het leveren van de ondersteuningsprofielen en bijhorende stelframes; 
- het leveren van alle nodige bevestigings- en uitlijningsmiddelen; 
- het leveren van de niet-ingestorte ankers volgens SB 260-32-6.1 en SB 260-32-11.2.1.2.B. 
De montage van de ondersteuningsprofielen binnen railsysteem 1 omvat: 
- het plaatsen van de stelframes; 
- het plaatsen van de ondersteuningsprofielen op de stelframes; 
- het voldoende nauwkeurig uitlijnen van de ondersteuningsprofielen en bijhorende stelframes met 

behulp van de ontworpen regelmogelijkheden; 
- het plaatsen en voldoende vastzetten van de niet-ingestorte verankeringen; 
- het plaatsen van alle nodige bevestigings- en uitlijningsmiddelen; 
- het voldoende vastzetten van de onderdelen voorafgaande aan het betonneren; 
- bijwerken van de bescherming tegen corrosie bij beschadigingen of rond laszones; 
- alle bewerkingen die met het voorgaande samen gaan of er deel van uitmaken. 
Indien het ondersteuningsprofiel een stalen omgevende vaste constructie is, wordt het 
ondersteuningsprofiel verrekend via de betreffende post van SB 260-26. 
De conservering van rails, ondersteuningsprofielen uit staal is begrepen in de desbetreffende post 
van SB 260-33-1. 
Het leveren van betonstaal voor lokale krachtsinleiding is begrepen in de desbetreffende post van SB 
260-25. 

11.2.1.1 Materialen 
Alle rails zijn nieuw te leveren. 
Het staal is minimaal van de graad 90-V, d.w.z.: 
- vloeigrens Re ≥  540 N/mm2; 
- treksterkte Rm ≥  880 N/mm2; 
- rek ≥ 10 %; 
- het loopvlak is gehard tot Brinell HB ≥ 270. 
De chemische samenstelling en toleranties van het staal zijn volgens DIN 536:1991. De proefname en 
keuring gebeuren eveneens volgens DIN 536:1991. 
De ondersteuningsprofielen en bijhorende stelframes zijn van de soort S355J0 volgens SB 260-26-1. 

11.2.1.2 Kenmerken van de uitvoering 

11.2.1.2.A DIMENSIONERING VAN DE RAILS 
De opdrachtdocumenten kunnen verdere bepalingen met betrekking tot het type en de lengte van 
de rails geven per onderdeel. 
Indien de opdrachtdocumenten geen verdere bepalingen bevatten legt de opdrachtnemer een 
onderbouwd voorstel ter goedkeuring voor aan de aanbestedende overheid. 
De berekening van de rails gebeurt volgens SB 260-32-11.1.1. 
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Toegelaten types zijn A75, A100, A120 en A150 overeenkomstig de bepalingen volgens 
DIN 536:1991. Indien deze rails in combinatie met hun wiel niet voldoen aan de berekening volgens 
SB 260-32-11.1.1 wordt er een rail gekozen volgens SB 260-32-11.4. 

11.2.1.2.B DIMENSIONERING VAN DE ONDERSTEUNINGSPROFIELEN 
De ondersteuningsprofielen worden in het beton verankerd doormiddel van niet-ingestorte ankers 
volgens SB 260-32-6.1 doorheen de onderflens. De niet-ingestorte ankers zijn van kwaliteit A4-80. De 
opdrachtdocumenten kunnen een specifieke maat en inboordiepte geven. 
De ondersteuningsprofielen zijn in de horizontale flenzen aan weerszijden van de lijfplaat voorzien 
van ontluchtingsgaten ten einde luchtinsluitingen bij het betonneren te vermijden. Als controle van 
een goede betonnering wordt er tijdens het betonneren gecontroleerd dat alle ontluchtingsgaten 
minimaal 2/3 gevuld zijn. De opdrachtdocumenten kunnen de afmetingen en de verdeling van de 
ontluchtingsgaten geven. 
Er wordt wapening voorzien tegen splijten van het beton vlak onder de flens van het 
ondersteuningsprofiel. Deze bevat minimum: 
- stiftdeuvels tegen lijfplaat; 
- u-wapening, geplaatst zo dicht mogelijk onder de flens van het ondersteuningsprofiel. 
Daarnaast wordt er net onder de bovenflens een rij van gaten voorzien in de lijfplaat om de 
betonwapening te kunnen doortrekken doorheen het profiel. 
De opdrachtdocumenten kunnen dit specificeren. 
Indien de opdrachtdocumenten geen verdere of volledige bepalingen bevatten, legt de 
opdrachtnemer een onderbouwd voorstel voor aan de aanbestedende overheid. 

11.2.1.3 Wijze van uitvoering 

11.2.1.3.A PLAATSING VAN DE RAILS EN DE ONDERSTEUNINGSPROFIELEN 
De rails en het ondersteuningsprofiel met bijhorende stelframes worden door de opdrachtnemer 
gepositioneerd en uitgelijnd op het voorziene niveau en binnen de toleranties volgens 
SB 260-32-11.1.2.1. 
De rails worden aan elkaar gelast, volgens SB 260-32-11.1.2.2, met uitzondering van de looprails voor 
wielschuiven. 
Rails voor wielschuiven worden voorzien van een voeg volgens SB 260-32-11.1.2.3.  
Alle rails zijn voorzien van een begin- en eindstopper volgens SB 260-32-11.1.2.4, om het lateraal 
schuiven van de rails te vermijden. 
De ondersteuningsprofielen en bijhorende stelframes worden geplaatst conform SB 260-32-11.1.3. 
Gedurende de uitvoering van de werken worden de werkzone, de rail en de “bovenzijde” (= zijde die 
niet ingebed is in de omgevende vaste constructie) van de ingebetonneerde ondersteuningsprofielen 
steeds droog en zuiver gehouden. Indien nodig maakt de opdrachtnemer een waterdichte bekisting 
om infiltratie van lekwater te vermijden. 

11.2.1.3.B ONDERLEGMAT 
Alle looprails rusten op een continue soepele band van een synthetisch elastomeer, bijzonder 
weerstandbiedend aan sleet, scheuren, verbrijzeling, chemische verontreinigingen aanwezig in het 
water, chloriden, oliën, vetten, zuren, logen, zuurstof en ultravioletstralen. 
De chloropreenrubberkarakteristieken van de soepele band voldoen aan de voorschriften van het 
SB 260-32-15. 
Het profiel van de soepele band is aan de bovenzijde gegroefd, om de oneffenheden in het contact 
tussen rail en steun te compenseren en de laterale vervorming te verminderen. 
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Daarenboven is de soepele band versterkt met een in het elastomeer verwerkt blad in corrosievast 
staal X5CrNiMo17-12-2 (1.4401) om de laterale stijfheid te verhogen en om te weerstaan aan laterale 
krachten. De breedte van de soepele band is iets kleiner dan de breedte van de voet van de rail, om 
niet in de weg te zitten van de vastzettingsklemmen. 
Het is niet toegelaten de band op de werf door te snijden. De stukken worden op hun juiste lengte bij 
de fabrikant besteld. Ze zijn aan alle zijden dicht gevulkaniseerd. De stukken hebben een zo groot 
mogelijke lengte teneinde het aantal voegen tussen de stukken te beperken. 

11.2.1.3.C VASTZETTINGS- EN REGELINRICHTING 
De rails worden vastgemaakt op het ondersteuningsprofiel met behulp van clips, voorzien van een 
soepel element. De clip is samengesteld uit twee elementen in gietstaal, smeedstaal of gestampt 
staal, die in elkaar grijpen. Het bovenste stuk drukt op de rail met een tussengeplaatst blok in 
chloropreenrubber teneinde de afwijkingen in rails en steunplaat te doen verdwijnen, en de soepele 
banden onder de rails samen te drukken. 
Op het metalen werkstuk wordt een uitsparing gemaakt waarin het elastomeer zich kan vastzetten 
om een betere aanhechting te bekomen. Het contactvlak tussen rubber en metaal wordt voor de 
vulkanisatie blank gemaakt door opspuiten van abrasieven. 
De kleminrichtingen worden aangebracht op maximum 500 mm afstand hart op hart van elkaar 
volgens de langsrichting van de rail, en steeds recht tegenover elkaar in de dwarsrichting. 
Deze inrichtingen verdragen zonder vermoeiing de bewegingen van de rail, geplaatst op elastische 
steun. Ze verzekeren een laterale, zelfblokkerende vastzetting van de rail, laten een vrije uitzetting 
van de rail toe en oefenen een gecontroleerde druk op de rail uit. Tijdens de montage maken ze een 
verstelling met een totale amplitude van 18 mm, gemeten dwars op de rail, mogelijk. 
Deze inrichtingen worden vastgemaakt met bouten, moeren en volgplaten. Het onderste stuk is 
gelast op de stalen ondersteuningsprofielen. De las loopt volledig rond de klemplaat. 

11.2.1.3.D CORROSIEBESCHERMING 
Voorafgaand aan het inbetonneren van het ondersteuningsprofiel en het erop plaatsen van de rails, 
worden alle zichtbare oppervlakken van de bevestigingsdelen (klemplaat, lat, bevestigingsclips, 
bouten, …) en alle delen van het ondersteuningsprofiel volgens de bepalingen van 
SB 260-33-1.1.4.1.B, beschermd tegen corrosie volgens SB 260-33-1 en volgens onderstaande 
volgorde: 
- lassen van de onderste klemblokjes op het ondersteuningsprofiel; 
- oppervlaktevoorbereiding volgens SB 260-33-1.5 van het ondersteuningsprofiel inclusief 

opgelaste klemblokjes; 
- afplakken gaatjes voor de boutjes in de klemblokjes; 
- aanbrengen van de eerste coatinglaag op het ondersteuningsprofiel inclusief de opgelaste 

klemblokjes met afgeplakte gaatjes; 
- de opdrachtdocumenten bepalen of de eerste coatinglaag een thermisch gespoten deklaag 

(Zn85Al15), een aluminisatie (Al99,5) of een verfprimer is; 
- in geval van een thermisch gespoten deklaag (Zn85Al15) of aluminisatie (Al99,5) wordt hierop 

een sealer aangebracht terwijl de gaatjes nog afgeplakt zijn; de sealer vult de poriën in de 
deklaag en heeft een droge laagdikte van gemiddeld 25 µm met een maximum van 40 µm; 

- aanbrengen van thermisch verzinkte bovenklemmen en bouten zodat het contactvlak tussen de 
klemmen is afgeschermd van het nog aan te brengen verfsysteem; 

- aanbrengen van de rest van het verfsysteem, in geval van een verfsysteem of een thermisch 
gespoten deklaag (Zn85Al15) op het geheel van gemonteerde klemmen en het 
ondersteuningsprofiel; 
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- klemmen terug losdraaien, rail plaatsen, klemmen monteren. 
De contactvlakken tussen het onderste en bovenste stuk van de bevestigingsclips worden behandeld 
volgens SB 260-33-1.3.4 art. 8.4. Een thermisch gespoten deklaag (Zn85Al15) of een aluminisatie 
(Al99,5), voorzien van een mistcoat, wordt aangebracht indien dit deel uitmaakt van het 
conserveringssysteem. De aangebrachte coating is geschikt voor de locatie waar deze komt te zitten 
(immersie). 
De rail met uitzondering van de contactvlakken met de klemmen wordt beschermd tegen corrosie 
volgens SB 260-33-1, met inachtname van volgende specificaties: 
- bij het aanbrengen van een thermisch gespoten deklaag (Zn85Al15): 

- het ondervlak van de rail krijgt enkel een thermisch gespoten deklaag (Zn85Al15); 
- het loopvlak van de rail krijgt enkel een thermisch gespoten deklaag (Zn85Al15) en er wordt 

een trapsgewijze overgang van de thermisch gespoten deklaag (Zn85Al15) naar volledig 
conserveringssysteem voorzien; 

- de nog niet geconserveerde zone rond een verbinding van 2 railsegmenten volgens 
SB 260-32-11.1.2.2 wordt na verbinding voorzien van een gelijk conserveringssysteem als de 
rest van de rail; 

- bij het aanbrengen van een aluminisatie (Al99,5): 
- het ondervlak van de rail krijgt enkel een aluminisatie (Al99,5); 
- het loopvlak van de rail krijgt enkel een aluminisatie (Al99,5) en er wordt een trapsgewijze 

overgang van de aluminisatie (Al99,5) naar de sealer voorzien; 
- de nog niet geconserveerde zone rond een verbinding van 2 railsegmenten volgens 

SB 260-32-11.1.2.2 wordt na verbinding voorzien van een gelijk conserveringssysteem als de 
rest van de rail; 

- bij het aanbrengen van een verfsysteem: 
- het ondervlak van de rail krijgt enkel een primerlaag; 
- het loopvlak van de rail wordt voorzien van een thermisch gespoten deklaag (Zn85Al15). De 

overige delen krijgen een verfsysteem. De opdrachtnemer dient een voorstel in in verband met 
de overgang thermisch gespoten deklaag – verfsysteem; 

- de nog niet geconserveerde zone rond een verbinding van 2 railsegmenten volgens 
SB 260-32-11.1.2.2 wordt na verbinding voorzien van een gelijk conserveringssysteem als de 
rest van de rail. 

11.2.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
Indien verschillende onderdelen van hetzelfde railsysteem gebruik maken wordt er per onderdeel 
een aparte post voorzien. 
Het leveren van de rails wordt verrekend per lopende meter. 
De definitieve montage van de rails wordt verrekend per lopende meter. 
Het leveren van de ondersteuningsprofielen wordt verrekend per kg. 
De definitieve montage van de ondersteuningsprofielen wordt verrekend per kg. 

 Rails met bevestigingsclips op onderlegplaat met onder- of achtergieting 
(railsysteem 2) 

11.3.1 Beschrijving 
Het railsysteem 2 voldoet aan de bepalingen van SB 260-32-11.1. 
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Railsysteem 2 is een bevestigingssysteem van rails met bevestigingsclips waarbij deze clips op een 
onderlegplaat gelast zijn. De onderlegplaat is bevestigd op een in de omgevende vaste constructie 
ingebetonneerde stalen basisplaat.  
De bevestiging van de onderlegplaat op de ingebetonneerde basisplaat gebeurt doormiddel van 
draadstangen die doormiddel van stiftlastechniek op de ingebetonneerde basisplaat bevestigd zijn. 
De onderlegplaat is onder- of achtergoten met een hoge sterkte ondergietingsproduct. 
Railsysteem 2 is geschikt voor: normale belastingen, ligging boven water. 

 
Figuur 32-11-2: railsysteem 2 

Voor railsysteem 2 worden de nodige ondersteuningen en staalconstructies ingebetonneerd om de 
basisplaat in de omgevende vaste constructie te kunnen inbetonneren. 
Het leveren van standaard Europese rails binnen railsysteem 2 omvat: 
- de berekening van de rails; 
- het leveren van de rails; 
- het leveren van de onderlegplaten; 
- het leveren van alle nodige klemmen, stoppers, vastzettings- en uitlijningsmiddelen en onder- of 

achtergietingsproduct. 
De montage van standaard Europese rails binnen railsysteem 2 omvat: 
- het plaatsen van de rails en de onderlegplaten; 
- het voldoende nauwkeurig uitlijnen van de rails en de onderlegplaten; 
- de laswerken; 
- het plaatsen van alle nodige klemmen, stoppers, vastzettings- en uitlijningsmiddelen volgens 

SB 260-32-11.3.1.3.A en SB 260-32-11.3.1.3.C; 
- het onder- of achtergieten en voorgaand fijnregelen; 



 UITRUSTINGEN EN AANHORIGHEDEN 

december 2021 standaardbestek 260 versie 2.0a 32-79  

- bijwerken van de bescherming tegen corrosie bij beschadigingen; 
- het definitief vastzetten van de onderlegplaat op de ingebetonneerde basisplaat; 
- het definitief vastzetten van de rails op de onderlegplaat; 
- alle bewerkingen die met het voorgaande samen gaan of er deel van uitmaken. 
Het leveren van de ondersteuningsprofielen binnen railsysteem 2 omvat: 
- de berekening van de ondersteuningsprofielen; 
- het leveren van de in te betonneren stalen basisplaat en de nodige ondersteuningen; 
- het leveren van alle nodige bevestigings- en uitlijningsmiddelen. 
De montage van de ondersteuningsprofielen binnen railsysteem 2 omvat: 
- het plaatsen van de ondersteuningen; 
- het bevestigen van de basisplaat aan de ondersteuningen; 
- het voldoende nauwkeurig uitlijnen van de basisplaat en zijn ondersteuningen met behulp van de 

ontworpen regelmogelijkheden; 
- het voldoende vastzetten van de onderdelen voorafgaande aan het betonneren; 
- het plaatsen van alle nodige bevestigings- en uitlijningsmiddelen; 
- bijwerken van de bescherming tegen corrosie bij beschadigingen; 
- alle bewerkingen die met het voorgaande samen gaan of er deel van uitmaken. 
De conservering van rails, ondersteuningsprofielen uit staal is begrepen in de desbetreffende post 
van SB 260-33-1. 

11.3.1.1 Materialen 
Alle rails zijn nieuw te leveren. 
Het staal is minimaal van de graad 90-V, d.w.z.: 
- vloeigrens Re ≥  540 N/mm2; 
- treksterkte Rm ≥  880 N/mm2; 
- rek ≥ 10 %; 
- het loopvlak is gehard tot Brinell HB ≥ 270. 
De chemische samenstelling en toleranties van het staal zijn volgens DIN 536:1991. De proefname en 
keuring gebeuren eveneens volgens DIN 536:1991. 
De ondersteuningsprofielen en bijhorende stelframes zijn van de soort S355J0 volgens SB 260-26-1. 

11.3.1.2 Kenmerken van de uitvoering 

11.3.1.2.A DIMENSIONERING VAN DE RAILS 
De opdrachtdocumenten kunnen verdere bepalingen met betrekking tot het type en de lengte van 
de rails geven per onderdeel. 
Indien de opdrachtdocumenten geen verdere bepalingen bevatten, legt de opdrachtnemer een 
onderbouwd voorstel ter goedkeuring voor aan de aanbestedende overheid. 
De berekening van de rails gebeurt volgens SB 260-32-11.1.1. 
Toegelaten types zijn A75, A100, A120 en A150 overeenkomstig de bepalingen volgens 
DIN 536:1991. Indien deze rails in combinatie met hun wiel niet voldoen aan de berekening volgens 
SB 260-32-11.1.1 wordt er een rail gekozen volgens SB 260-32-11.4. 

11.3.1.2.B DIMENSIONERING VAN DE ONDERSTEUNINGSPROFIELEN 
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Indien de opdrachtdocumenten geen verdere of volledige bepalingen bevatten, legt de 
opdrachtnemer een onderbouwd voorstel voor aan de aanbestedende overheid. 

11.3.1.3 Wijze van uitvoering 

11.3.1.3.A PLAATSING VAN DE RAILS 
De rails, onderlegplaat, de in te betonneren basisplaat en zijn ondersteuningen worden door de 
opdrachtnemer gepositioneerd, gesteld en uitgelijnd op het voorziene niveau en binnen de 
toleranties volgens SB 260-32-11.1.2.1. 
De rails worden aan elkaar gelast, volgens SB 260-32-11.1.2.2, met uitzondering van de looprails voor 
wielschuiven. 
De rails voor wielschuiven worden voorzien van een voeg volgens SB 260-32-11.1.2.3.  
Alle rails zijn voorzien van een begin- en eindstopper volgens SB 260-32-11.1.2.4, om het lateraal 
schuiven van de rails te vermijden. 
Gedurende de uitvoering van de werken worden de werkzone, de rail en de “bovenzijde” (= zijde die 
niet ingebed is in de omgevende vaste constructie) van de ingebetonneerde basisplaat steeds droog 
en zuiver gehouden. Indien nodig maakt de opdrachtnemer een waterdichte bekisting om infiltratie 
van lekwater te vermijden. 
De in te betonneren basisplaat en zijn ondersteuningen zijn voorzien van de nodige 
ontluchtingsgaten, ten einde luchtinsluitingen bij het betonneren te vermijden. 

11.3.1.3.B ONDER- EN ACHTERGIETING VAN DE ONDERLEGPLAAT 
De stalen onderlegplaten, waarop de bevestigingsclips bevestigd zijn, worden onder- of achtergoten 
volgens SB 260-32-11.1.2.5 en dienen uitgelijnd te worden doormiddel van extra stelboutjes voorzien 
naast de draadstangen. In de onderlegplaat wordt maximum elke 700 mm een boring M20 met 
getapte draad, afwisselend links en rechts van de rail, uitgevoerd.  
De stelboutjes worden daar door geschroefd voor de fijnregeling en steunen af tegen de 
ingebetonneerde basisplaat. Na uitharden van de gietmortel onder de onderlegplaten worden de 
stelboutjes verwijderd en de boorgaatjes opgevuld met de gietmortel. 

11.3.1.3.C VASTZETTINGS- EN REGELINRICHTING 
De rails worden vastgemaakt op de stalen onderlegplaten met behulp van een clip, voorzien van een 
soepel element. De clip is samengesteld uit twee elementen in gietstaal, smeedstaal of gestampt 
staal, die in elkaar grijpen. Het bovenste stuk drukt op de rail met een tussengeplaatst blok in 
chloropreenrubber teneinde de afwijkingen in rails en steunplaat te doen verdwijnen, en de soepele 
banden onder de rails samen te drukken. 
Op het metalen werkstuk wordt een uitsparing gemaakt waarin het elastomeer zich kan vastzetten 
om een betere aanhechting te bekomen. Het contactvlak tussen rubber en metaal wordt voor de 
vulkanisatie blank gemaakt door opspuiten van abrasieven. 
De kleminrichtingen voor de rails worden aangebracht op maximum 50 cm afstand hart op hart van 
elkaar volgens de langsrichting van de rail, en tegenover elkaar in de dwarsrichting. 
Deze inrichtingen verdragen zonder vermoeiing de bewegingen van de rail, geplaatst op elastische 
steun. Ze verzekeren een laterale, zelfblokkerende vastzetting van de rail, laten een vrije uitzetting 
van de rail toe en oefenen een gecontroleerde druk op de rail uit. Tijdens de montage maken ze een 
verstelling met een totale amplitude van 18 mm, gemeten dwars op de rail, mogelijk. 
Deze inrichtingen worden vastgemaakt met bouten, moeren en volgplaten. Het onderste stuk is 
gelast op de stalen onderlegplaat. De las loopt volledig rond de klemplaat. 

11.3.1.3.D CORROSIEBESCHERMING 
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Voorafgaand aan het inbetonneren van het ondersteuningsprofiel en het erop plaatsen van de rails, 
worden alle zichtbare oppervlakken van de bevestigingsdelen (klemplaat, lat, bevestigingsclips, 
bouten, …) en alle delen van het ondersteuningsprofiel volgens de bepalingen van 
SB 260-33-1.1.4.1.B beschermd tegen corrosie volgens SB 260-33-1 en volgens onderstaande 
volgorde: 
- lassen van de onderste klemblokjes op het ondersteuningsprofiel; 
- oppervlaktevoorbereiding volgens SB 260-33-1.5 van het ondersteuningsprofiel inclusief 

opgelaste klemblokjes; 
- afplakken gaatjes voor de boutjes in de klemblokjes; 
- aanbrengen van de eerste coatinglaag op het ondersteuningsprofiel inclusief de opgelaste 

klemblokjes met afgeplakte gaatjes; 
- de opdrachtdocumenten bepalen of de eerste coatinglaag een thermisch gespoten deklaag 

(Zn85Al15), een aluminisatie (Al99,5) of een verfprimer is; 
- in geval van een thermisch gespoten deklaag (Zn85Al15) of aluminisatie (Al99,5) wordt hierop 

een sealer aangebracht terwijl de gaatjes nog afgeplakt zijn; de sealer vult de poriën in de 
deklaag en heeft een droge laagdikte van gemiddeld 25 µm met een maximum van 40 µm; 

- aanbrengen thermisch verzinkte bovenklemmen en bouten zodat het contactvlak tussen de 
klemmen is afgeschermd van het nog aan te brengen verfsysteem; 

- aanbrengen van de rest van het verfsysteem, ingeval van een verfsysteem of thermisch gespoten 
deklaag (Zn85Al15), op het geheel van gemonteerde klemmen en het ondersteuningsprofiel; 

- klemmen terug losdraaien, rail plaatsen, klemmen monteren. 
De contactvlakken tussen het onderste en bovenste stuk van de bevestigingsclips worden behandeld 
volgens SB 260-33-1.3.4 art. 8.4. Een thermisch gespoten deklaag (Zn85Al15) of een aluminisatie 
(Al99,5), voorzien van een mistcoat, wordt aangebracht indien dit deel uitmaakt van het 
conserveringssysteem. De aangebrachte coating is geschikt voor de locatie waar deze komt te zitten 
(immersie). 
De rail met uitzondering van de contactvlakken met de klemmen wordt beschermd tegen corrosie 
volgens SB 260-33-1, met inachtname van volgende specificaties: 
- bij het aanbrengen van een thermisch gespoten deklaag (Zn85Al15): 

- het ondervlak van de rail krijgt enkel een thermisch gespoten deklaag (Zn85Al15) en voldoet 
aan de bepalingen van SB 260-33-1.3.4 art. 8.4; 

- het loopvlak van de rail krijgt enkel een thermisch gespoten deklaag (Zn85Al15) en er wordt 
een trapsgewijze overgang van de thermisch gespoten deklaag (Zn85Al15) naar volledig 
conserveringssysteem voorzien; 

- de nog niet geconserveerde zone rond een verbinding van 2 railsegmenten volgens 
SB 260-32-11.1.2.2 wordt na verbinding voorzien van een gelijk conserveringssysteem als de 
rest van de rail; 

- bij het aanbrengen van een aluminisatie (Al99,5): 
- het ondervlak van de rail krijgt enkel een aluminisatie (Al99,5) en voldoet aan de bepalingen 

van SB 260-33-1.3.4 art. 8.4; 
- het loopvlak van de rail krijgt enkel een aluminisatie (Al99,5) en er wordt een trapsgewijze 

overgang van de aluminisatie (Al99,5) naar de sealer voorzien; 
- de nog niet geconserveerde zone rond een verbinding van 2 railsegmenten volgens 

SB 260-32-11.1.2.2 wordt na verbinding voorzien van een gelijk conserveringssysteem als de 
rest van de rail; 

- bij het aanbrengen van een verfsysteem: 
- het ondervlak van de rail krijgt enkel een coatinglaag die voldoet aan SB 260-33-1.3.4 art. 8.4; 
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- het loopvlak van de rail wordt voorzien van een thermisch gespoten deklaag (Zn85Al15). De 
overige delen krijgen een verfsysteem. De opdrachtnemer dient een voorstel in in verband met 
de overgang thermisch gespoten deklaag – verfsysteem; 

- de nog niet geconserveerde zone rond een verbinding van 2 railsegmenten volgens 
SB 260-32-11.1.2.2 wordt na verbinding voorzien van een gelijk conserveringssysteem als de 
rest van de rail. 

11.3.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
Indien verschillende onderdelen van hetzelfde railsysteem gebruik maken wordt er per onderdeel 
een aparte post voorzien. 
Het leveren van de rails wordt verrekend per lopende meter. 
De definitieve montage van de rails wordt verrekend per lopende meter. 
Het leveren van de ondersteuningsprofielen wordt verrekend per kg. 
De definitieve montage van de ondersteuningsprofielen wordt verrekend per kg. 

 Rails op continu ondersteuningsprofiel met ingestorte ankers (railsysteem 3) 

11.4.1 Beschrijving 
Het railsysteem 3 voldoet aan de bepalingen van SB 260-32-11.1.  
Railsysteem 3 is een bevestigingssysteem waarbij de rails vastgezet worden door middel van 
ingestorte ankers doorheen de rails en doorheen de ingebetonneerde continue 
ondersteuningsprofielen. De rails worden staal op staal opgelegd op de ondersteuningsprofielen. 
Railsysteem 3 is geschikt voor: zware belastingen, ligging onder water en moeilijk droog te zetten. 
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Figuur 32-11-3: railsysteem 3 

Voor railsysteem 3 worden de nodige ondersteuningsprofielen en bijhorende stelframes 
ingebetonneerd volgens de hiernavolgende bepalingen.  
Het leveren van de rails binnen railsysteem 3 omvat: 
- de berekening van de rails; 
- het leveren van de rails; 
- leveren van alle nodige stoppers, vastzettings- en uitlijningsmiddelen. 
De montage van de rails binnen railsysteem 3 omvat: 
- het plaatsen van de rails; 
- het voldoende nauwkeurig uitlijnen van de rails; 
- het plaatsen van alle nodige stoppers, vastzettings- en uitlijningsmiddelen; 
- het definitief vastzetten van de rails op het ondersteuningsprofiel; 
- het aandraaien en voorspannen van de niet-ingestorte verankeringen; 
- het conserveren van de ankers en moeren na aandraaien met een gelijk systeem als de 

omliggende corrosiebescherming; 
- alle bewerkingen die met het voorgaande samen gaan of er deel van uitmaken. 
Het leveren van de ondersteuningsprofielen binnen railsysteem 3 omvat: 
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- het leveren van de ondersteuningsprofielen en bijhorende stelframes; 
- het leveren van de niet-ingestorte verankeringen volgens SB 260-32-6.1 en SB 260-32-11.4.1.2.B; 
- het leveren van de ingestorte verankeringen volgens SB 260-32-6.5 en SB 260-32-11.4.1.2.B; 
- het leveren van alle nodige bevestigings- en uitlijningsmiddelen. 
De montage van de ondersteuningsprofielen binnen railsysteem 3 omvat: 
- het plaatsen van de stelframes; 
- het plaatsen van de ondersteuningsprofielen op de stelframes; 
- het voldoende nauwkeurig uitlijnen van de ondersteuningsprofielen en bijhorende stelframes met 

behulp van de ontworpen regelmogelijkheden; 
- het plaatsen en voldoende vastzetten van de niet-ingestorte verankeringen; 
- het plaatsen van de ingestorte verankeringen; 
- het plaatsen van alle nodige bevestigings- en uitlijningsmiddelen; 
- het plaatsen van de betonwapening voor lokale krachtsinleiding; 
- het voldoende vastzetten van de onderdelen voorafgaande aan het betonneren; 
- afwerking bescherming tegen corrosie volgens de hiernavolgende bepalingen; 
- alle bewerkingen die met het voorgaande samen gaan of er deel van uitmaken. 
De conservering van rails, ondersteuningsprofielen uit staal is begrepen in de desbetreffende post 
van SB 260-33-1. 
Het leveren van betonstaal voor lokale krachtsinleiding is begrepen in de desbetreffende post van 
SB 260-25. 

11.4.1.1 Materialen 
Alle rails zijn nieuw te leveren. 
Het staal is minimaal van de graad 110Cr-V, d.w.z.: 
- vloeigrens Re ≥ 640 N/mm²; 
- treksterkte Rm ≥ 1080 N/mm²; 
- rek ≥ 7 %; 
- het loopvlak is gehard tot Brinell HB ≥ 320; 
- de gemiddelde kerfslagwaarde Charpy V bij - 20° C is groter dan of gelijk aan 27 J; 
- de doorhardingsdiepte voor de benodigde hardheid dient minimaal gelijk te zijn aan twee keer de 

diepte waarop de schuifspanning ten gevolge van het contact tussen wiel en rail zijn maximum 
bereikt. De berekening van de diepte van de voornoemde maximale schuifspanning dient te 
gebeuren volgens NBN EN 13001-3-3:2015 §4.3 of doormiddel van een 3D-eindige 
elementenmodel. De doorhardingsdiepte is nooit kleiner dan 15 mm; 

- de rails worden gewalst of per twee vervaardigd uit assen die een warmtebehandeling hebben 
ondergaan en die gerecht zijn. 

De ondersteuningsprofielen en bijhorende stelframes zijn van de soort S355J0 volgens SB 260-26-1. 

11.4.1.2 Kenmerken van de uitvoering 

11.4.1.2.A DIMENSIONERING RAILS 
De opdrachtdocumenten kunnen verdere bepalingen met betrekking tot het type en de lengte van 
de rails geven per onderdeel. 
Indien de opdrachtdocumenten geen verdere bepalingen bevatten legt de opdrachtnemer een 
onderbouwd voorstel ter goedkeuring voor aan de aanbestedende overheid. 
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De berekening van de rails gebeurt volgens SB 260-32-11.1.1. 
Toegelaten types zijn: 
- Blokrails (rails met rechthoekige sectie) volgens de geometrische randvoorwaarden uit DIN 

19704-1:2014-11 §7.7.4. en met de hoeken aan het loopvlak steeds een afronding van R ≥ 9,5mm; 
- MRS192; 

 
Figuur 32-11-4: Rail MRS192 

- MRS221. 

 
Figuur 32-11-5: Rail MRS221 

11.4.1.2.B DIMENSIONERING ONDERSTEUNINGSPROFIELEN 
Het ondersteuningsprofiel is langs weerszijden van de rail voorzien van opgelaste 
ondersteuningsblokjes om de zijdelingse beweging van de rails te verhinderen. 
De blokjes worden per paar op de bovenflens gelast boven elke verstijver tussen de flenzen van het 
ondersteuningsprofiel. 
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De ondersteuningsprofielen worden in het beton verankerd door middel van niet-ingestorte ankers 
volgens SB 260-32-6.1 doorheen de onderflens. De niet-ingestorte ankers zijn van kwaliteit A4-80. De 
opdrachtdocumenten kunnen een specifieke maat en inboordiepte geven. 
De rails worden op aan het ondersteuningprofiel en het beton verankerd door middel van ingestorte 
ankers volgens SB 260-32-6.5 doorheen de bovenflens. De opdrachtdocumenten kunnen een 
specifieke maat, ankerlengte en voorspankracht geven.  
De ondersteuningsprofielen zijn in de horizontale flenzen aan weerszijden van de lijfplaat voorzien 
van ontluchtingsgaten ten einde luchtinsluitingen bij het betonneren te vermijden. Als controle van 
een goede betonnering dient er tijdens het betonneren gecontroleerd worden dat alle 
ontluchtingsgaten minimaal 2/3 gevuld zijn. De opdrachtdocumenten kunnen de afmetingen en de 
verdeling van de ontluchtingsgaten geven. 
Er wordt wapening voorzien tegen splijten van het beton vlak onder de flens van het 
ondersteuningsprofiel. Deze bevat minimum: 
- stiftdeuvels tegen lijfplaat; 
- u-wapening, geplaatst zo dicht mogelijk onder de flens van het ondersteuningsprofiel. 
Daarnaast wordt er net onder de bovenflens een rij van gaten voorzien in de lijfplaat om de 
betonwapening te kunnen doortrekken doorheen het profiel. 
De opdrachtdocumenten kunnen dit specificeren. 
In geval van mogelijke zwellingseffecten geven de opdrachtdocumenten verdere bepalingen in 
vermand met het voorzien van een negatieve zeeg. 
Indien de opdrachtdocumenten geen verdere of volledige bepalingen bevatten, legt de 
opdrachtnemer een onderbouwd voorstel voor aan de aanbestedende overheid. 

11.4.1.3 Wijze van uitvoering 

11.4.1.3.A PLAATSING VAN DE RAILS 
De rails en het ondersteuningsprofiel worden door de opdrachtnemer gepositioneerd, gesteld en 
uitgelijnd op het voorziene niveau en binnen de toleranties volgens SB 260-32-11.1.2.1. 
De rails worden niet aan elkaar gelast. Er worden voegen tussen de blokrailsegmenten voorzien 
volgens SB 260-32-11.1.2.3. 
Alle rails zijn voorzien van een begin- en eindstopper volgens SB 260-32-11.1.2.4, om het lateraal 
schuiven van de rails te vermijden. 
De ondersteuningsprofielen worden geplaatst conform SB 260-32-11.1.3. 
Gedurende de uitvoering van de werken worden de werkzone, de rail en de “bovenzijde” (= zijde die 
niet ingebed is in de omgevende vaste constructie) van de ingebetonneerde ondersteuningsprofielen 
en staalconstructie steeds droog en zuiver gehouden. Indien nodig maakt de opdrachtnemer een 
waterdichte bekisting om infiltratie van lekwater te vermijden. 

11.4.1.3.B CORROSIEBESCHERMING 
Voorafgaand aan het inbetonneren van het ondersteuningsprofiel en het erop plaatsen van de rails, 
worden alle delen van het ondersteuningsprofiel volgens de bepalingen van SB 260-33-1.1.4.1.B, 
beschermd tegen corrosie volgens SB 260 33-1. 
De rail wordt beschermd tegen corrosie volgens SB 260-33-1, met inachtname van volgende 
specificaties: 
- bij het aanbrengen van een thermisch gespoten deklaag (Zn85Al15): 

- het ondervlak van de rail krijgt enkel een thermisch gespoten deklaag (Zn85Al15) en voldoet 
aan de bepalingen van SB 260-33-1.3.4 art. 8.4; 
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- het loopvlak van de rail krijgt enkel een thermisch gespoten deklaag (Zn85Al15) en er wordt 
een trapsgewijze overgang van de thermisch gespoten deklaag (Zn85Al15) naar volledig 
conserveringssysteem voorzien; 

- de nog niet geconserveerde zone rond een verbinding van 2 railsegmenten volgens 
SB 260-32-11.1.2.2 wordt na verbinding voorzien van een gelijk conserveringssysteem als de 
rest van de rail; 

- bij het aanbrengen van een aluminisatie (Al99,5): 
- het ondervlak van de rail krijgt enkel een aluminisatie (Al99,5) en voldoet aan de bepalingen 

van SB 260-33-1.3.4 art. 8.4; 
- het loopvlak van de rail krijgt enkel een aluminisatie (Al99,5) en er wordt een trapsgewijze 

overgang van de aluminisatie (Al99,5) naar de sealer voorzien; 
- de nog niet geconserveerde zone rond een verbinding van 2 railsegmenten volgens 

SB 260-32-11.1.2.2 wordt na verbinding voorzien van een gelijk conserveringssysteem als de 
rest van de rail; 

- bij het aanbrengen van een verfsysteem: 
- het ondervlak van de rail krijgt enkel een coatinglaag die voldoet aan de bepalingen van 

SB 260-33-1.3.4 art. 8.4; 
- het loopvlak van de rail wordt voorzien van een thermisch gespoten deklaag (Zn85Al15). De 

overige delen krijgen een verfsysteem. De opdrachtnemer dient een voorstel in in verband met 
de overgang thermisch gespoten deklaag – verfsysteem; 

- de nog niet geconserveerde zone rond een verbinding van 2 railsegmenten volgens 
SB 260-32-11.1.2.2 wordt na verbinding voorzien van een gelijk conserveringssysteem als de 
rest van de rail. 

11.4.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
Indien verschillende onderdelen van hetzelfde railsysteem gebruik maken wordt er per onderdeel 
een aparte post voorzien. 
Het leveren van de rails wordt verrekend per lopende meter. 
De definitieve montage van de rails wordt verrekend per lopende meter. 
Het leveren van de ondersteuningsprofielen wordt verrekend per kg. 
De definitieve montage van de ondersteuningsprofielen wordt verrekend per kg. 

 Wielen 

11.5.1 Beschrijving 
Het leveren van de wielen omvat: 
- de berekening van de wielen volgens SB 260-32-11.1.1; 
- het leveren van de wielen met bijhorende kraging. 
Plaatsing van de wielen wordt opgenomen in de desbetreffende posten van het SB 270 voor het 
samenstellen van het wiel met de nodige lagers, bussen, assen, … en het monteren van het geheel. 
De conservering van de wielen uit staal is begrepen in de desbetreffende post van SB 260-33-1. 

11.5.1.1 Materialen 
De te leveren loopwielen voldoen aan onderstaande eigenschappen: 
- materiaal: licht veredeld gietstaal. 
- treksterkte: ≥ 1050 N/mm²; 
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- minimale 0,2 % rekgrens: 1,6 τmax t.g.v. contactspanning wiel-rail en steeds ≥ 790 N/mm²; 
- rek bij breuk: minimaal 12 % (L0= 5d0); 
- kerfslagwaarde: 20 J bij kamertemperatuur. 

11.5.1.2 Kenmerken van de uitvoering 

11.5.1.2.A LOOPVLAK VAN DE WIELEN 
De diameter van het loopvlak is minimaal 1.200 mm tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen. 
De dwarse afwerking van het loopvlak is afhankelijk de vorm van de rail: 
- In combinatie met A-rails mag het loopvlak vlak zijn of een dwarsstraal hebben van minimaal 5 

keer de wieldiameter. 
- In combinatie met blokrails, MRS192 of MRS221 is het loopvlak vlak. 

11.5.1.2.B KRAGEN VAN WIELEN 
Het kragen van wielen gebeurt als volgt: 
- voor wielen van primair koersbepalende onderdelen (zoals bv. een bovenrolwagen, 

onderrolwagen, wielschuif) worden dubbel gekraagde wielen voorzien; 
- voor wielen van secundaire onderdelen die koersbepaling nodig hebben (zoals bv. 

kraanportieken, steunwagentjes) worden eenzijdig gekraagde wielen voorzien; 
- voor wielen van secundaire onderdelen zonder nodige koersbepaling (zoals bv. geleidingswielen) 

wordt er geen kraag voorzien. 

11.5.1.2.C HARDHEID LOOPVLAK EN KRAGEN 
Het loopvlak en de kragen van de wielen worden gehard, zodat de hardheid hoger is dan de hardheid 
van het loopvlak van de rails. Het materiaal is zodanig gehard dat de werkelijke 0,2 %-rekgrens na 
harden groter is dan 1,25 keer de minimaal geëiste 0,2 %-rekgrens. 
Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen is de doorhardingsdiepte voor de benodigde 
hardheid minimaal gelijk aan twee keer de diepte waarop de schuifspanning ten gevolge van het 
contact tussen wiel en rail zijn maximum bereikt. De berekening van de diepte van de voornoemde 
maximale schuifspanning gebeurt volgens NBN EN 13001-3-3:2015 §4.3 en doormiddel van een 3D-
eindige elementenmodel. De doorhardingsdiepte is nooit kleiner dan 15 mm. 

11.5.1.3 Wijze van uitvoering 

11.5.1.3.A FABRICATIEPROCES 
De wielen worden gegoten of gesmeed. 
Voor loopwielen in gietstaal gelden de bepalingen van SB 260-26-1.2. art.5.4 Stalen gietstukken. 

11.5.1.3.B CONSERVERING 
De conservering van de wielen is volgens SB 260-33-1, waarbij: 
- bij het aanbrengen van een thermisch gespoten deklaag (Zn85Al15): 

- het loopvlak van het wiel en de binnenkant van de kraag worden voorzien van een thermisch 
gespoten deklaag (Zn85Al15). De overige delen krijgen het volledige systeem, namelijk een 
thermisch gespoten deklaag (Zn85Al15) gevolgd door een verfsysteem; 

- bij het aanbrengen van een aluminisatie (Al99,5): 
- het volledige wiel, dus met het loopvlak van het wiel en de binnenkant van de kraag inclusief, 

wordt voorzien van een aluminisatie (Al99,5); 
- bij het aanbrengen van een verfsysteem: 
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- het loopvlak van het wiel en de binnenkant van de kraag worden voorzien van een thermisch 
gespoten deklaag (Zn85Al15). De overige delen krijgen een verfsysteem. De opdrachtnemer 
dient een voorstel in in verband met de overgang thermisch gespoten deklaag – verfsysteem. 

11.5.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
Er wordt een aparte post voorzien per onderdeel. 
Het leveren van de wielen wordt verrekend per stuk. 

11.5.3 Controles 
De controles zijn volgens SB 260-26-1. Daarenboven worden controles naar hardheid en diepte van 
de hardheid uitgevoerd. 

11.5.3.1 Hardheid en diepte van de hardheid 
De hardheid van het oppervlak en de afname van de hardheid met de diepte worden gecontroleerd 
op een proefwiel. Dit gebeurt middels minimaal 5 meetlijnen symmetrisch gespreid over de volledige 
breedte van het wiel, inclusief de eventueel aanwezige kragen. Er wordt een overzicht gegeven van 
de afname van de hardheid in functie van de diepte per meetlijn. Deze wordt geplot in een grafiek 
tezamen met de aanwezige schuifspanning en vloeigrens in functie van de diepte. Per diepte wordt 
er een gemiddelde en standaarddeviatie op de gemeten hardheden weergegeven.  
De testen zijn geslaagd indien de gemiddelde hardheid per diepte voldoet aan SB 260-32-11.5.1.2.C 
en de standaarddeviatie per diepte kleiner of gelijk is aan 15 % van de beoogde werkelijke 
oppervlaktehardheid. 
De testen worden uitgevoerd volgens EN ISO 6506-1:2006 (Brinell-meting), de maximale hardheid die 
gemeten mag worden is 500 HB. Vanaf 500 HB worden de testen uitgevoerd volgens EN ISO 6507-
1:1997 (Vickers-meting). 
Het proefverslag wordt opgenomen in het post-interventiedossier. 
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12 DRAINEREND SCHERM ACHTER VERTICALE WANDEN 

 Algemene bepalingen 
Het drainerend scherm kan bestaan uit verschillende soorten drainerend materiaal en wordt 
geplaatst tegen aan een verticale wand zoals keermuren, landhoofden, kokers enz. alvorens de 
aanvulling tegen deze structuren uit te voeren. Dit met de bedoeling de aanvulling te draineren, de 
waterdrukken tegen de structuren te verlagen en de water- en gronddoorsijpeling in 
structuurvoegen te verhinderen. 
Het drainerend vermogen van het scherm is aangepast aan het aanvullingsmateriaal en de 
watertoevoer door de omgevingsomstandigheden. Het drainerend vermogen wordt opgegeven in de 
opdrachtdocumenten; zo niet dient de opdrachtnemer een berekeningsnota ter goedkeurig voor te 
leggen. 
Onderaan het drainerend materiaal dient steeds over de volle breedte een waterverzamelleiding of 
goot te worden voorzien aangesloten op een waterafvoer naar gracht, riolering of waterreservoir. 
Verzamel- en afvoerleiding hebben een voldoende capaciteit en worden aangelegd onder helling van 
min. 0,5 %.  
Het drainerend materieel is steeds duurzaam gronddicht voor een periode van min. 40 jaar. Het mag 
niet bezwijken onder de aan te brengen en eventuele te verdichten aanvulling. Het drainerend 
scherm dient zijn drainerende capaciteiten ten allen tijde te bewaren 
Zijn inbegrepen in de uitvoering en aanrekening: alle werken en leveringen om tot een kwalitatief 
drainerend scherm te komen, incl. de waterafvoer tot 5 m buiten de te draineren structuur en de 
aansluiting op het afwateringssysteem. 

 Drainerend scherm van poreus beton. 

12.2.1 Beschrijving 
Het drainerend scherm van poreus beton is opgebouwd uit zelfdragende geprefabriceerde 
elementen van poreus beton die samengevoegd worden d.m.v. morteling of verlijming tot een 
gronddicht drainerend scherm. Ze bevatten voldoende en gepaste holle openingen waarlangs het 
binnendringend grondwater kan worden afgevoerd. 
Naargelang van de afmetingen worden ze verdeeld in draineerblokken van poreus beton en 
draineerplaten van poreus beton. Het type wordt bepaald in functie van het benodigde drainerend 
vermogen en de te verwezenlijken schermhoogte. Het type wordt opgelegd in de 
opdrachtdocumenten; zo niet dient de opdrachtnemer in een nota een type voor te stellen ter 
goedkeuring. 

12.2.1.1  Kenmerken van de materialen 

12.2.1.1.A DRAINEERBLOKKEN VAN POREUS BETON 
De holle draineerblokken van poreus beton voldoen aan de volgende bepalingen: 
- de buitenafmetingen: de lengte is 39 cm, de hoogte is 19 cm en de dikte is 9, 14,19 of 29 cm. De 

toleranties op die nominale afmetingen zijn + 2 mm en - 4 mm voor de individuele afmetingen; 
- de individuele druksterkte gemeten loodrecht op het legvlak is minstens 17,5 MPa; de individuele 

druksterkte gemeten loodrecht op de andere vlakken is minstens 3,5 MPa; 
- de individuele poreusheid is minstens 14 %. 

12.2.1.1.B DRAINEERPLATEN VAN POREUS BETON 
De holle draineerplaten van poreus beton voldoen aan de volgende bepalingen: 
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- de vorm is een balk: de lengte is 60 cm, de hoogte 20 cm en de dikte 10 cm. De toleranties op die 
nominale afmetingen zijn + 2 mm en - 4 mm voor de individuele afmetingen; 

- de individuele druksterkte gemeten loodrecht op het legvlak is minstens 14 MPa, de individuele 
druksterkte gemeten loodrecht op de andere vlakken is minstens 2,8 MPa; 

- de individuele poreusheid is minstens 14 %. 

12.2.1.2 Wijze van uitvoering 
De draineerelementen worden, tegenaan de grondkerende verticale structuur geplaatst en met 
aangepaste fijnmortel of lijm, zowel verticaal als horizontaal onderling verbonden, zodanig dat een 
gronddicht drainerend scherm wordt verkregen in het bijzonder aan de zijde van de aanvullingen. De 
voegen tussen de elementen hebben en breedte van max. 7 mm. 
De fijnmortel of lijm dient aangepast te zijn aan het type beton en de 
tewerkstellingsomstandigheden. Ze voldoen aan NBN EN 998-2. Het product wordt vooraf ter 
goedkeuring voorgelegd.  
De elementen worden derwijze geplaatst dat de holten in de elementen doorlopende verticale 
schachten vormen tot op de verzamelleiding. 
De holten worden bovenaan gronddicht afgedekt met een zelfde type draineerelement van poreus 
beton. Onderaan monden ze vrij uit in een waterverzamelleiding of goot. 
De opdrachtnemer neemt alle nodige voorzorgen om te verhinderen dat vallende mortelspecie of 
andere materie de werking van de holle openingen en de verzamelleiding belemmerd. Hiertoe 
worden de nodige voorzieningen getroffen in het draineerscherm die het mogelijk maken dit te 
controleren en toe te laten de leiding eventueel te zuiveren. 
Het drainerende scherm wordt bij een hoogte > 1,50 m verankerd aan de grondkerende structuur 
zonder deze kwalitatief te beschadigen. De verankering belemmerd op generlei wijze het drainerend 
vermogen van de het scherm. Bij ontstentenis van een aanduiding in de opdrachtdocumenten wordt 
per 1 m² drainerende scherm minstens één verankering aangebracht. 
De verbinding onderaan tussen het drainerend scherm en de verzamelleiding of goot wordt 
duurzaam gronddicht uitgevoerd. Hiervoor dienen gepaste draineerelementen geplaatst te worden.  

12.2.1.3 Berekeningsvoorschriften 
De stabiliteitsstudie van de grondkerende structuur, alsmede het aanvullingsmateriaal en de 
mogelijke watertoevoer (verhardingslaag) bepalen het nodige drainerend vermogen van de wand. 
Dit wordt opgegeven in de opdrachtdocumenten; zo niet dient de opdrachtnemer de berekening uit 
te voeren en voor te leggen ter goedkeuring. 

12.2.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De drainerende wandbedekking wordt opgemeten in m², netto hoogte en breedte, per verschillende 
nominale dikte van het drainerend element. 

12.2.3 Controles 
Voor het uitvoeren van proeven wordt een drainerend scherm als één lot beschouwd 
Bij grotere breedten (> 30 m) van drainerende schermen bv. bij kaaimuren of kokers, wordt het 
scherm ingedeeld in verschillende loten, waarbij één lot overeenkomt met één structuurmoot. 
De monsterneming van blokken en platen gebeurt op dezelfde manier als voor betonmetselstenen 
(cf. NBN B 21-001). 
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 Drainerend scherm met kunststofnoppen. 

12.3.1 Beschrijving 
Het drainerend scherm is opgebouwd uit twee duurzaam aan elkaar verbonden componenten, nl. 
een draineerelement en een filterelement. Het geheel wordt als mat in verticale stroken tegen de 
grondkerende structuur geplaatst met het filterelement aan de aanvullingszijde. 

12.3.1.1 Kenmerken van de materialen 
Het drainerend scherm voldoet aan de technische voorschriften van PTV 829 type 5.1. Het 
filterelement is een geotextiel in polyethyleen. Het filterelement wordt op beide zijden van het 
draineerelement aangebracht. Het filterelement, kant grondkeerstructuur, kan vervangen worden 
door een dichtingsmembraam indien dit wordt voorgeschreven in de opdrachtdocumenten. Het 
draineerelement omvat een noppenplaat in UV gestabiliseerd HDPE met min. dikte 0,6 mm. De 
noppen hebben een hoogte tussen de 8 mm en de 20 mm afhankelijk van de vereiste 
afvoercapaciteit en de grondaanvulling. Het filter- en draineerelement worden samen duurzaam aan 
elkaar verbonden zodat een verticaal of schuin toepasbare mat ontstaat. De mat heeft een minimum 
drukweestand van 200 kPa waarbij de vereiste draineercapaciteit behouden blijft. De mat kan een 
lengte van 20 m zonder voegen bekleden. De breedte is min. 2 m. 

12.3.1.2 Wijze van uitvoering 
De draineermat wordt in verticale banen geplaatst, mee opgaand met de grondaanvulling, die 
onmiddellijk na het plaatsen van de mat dient uitgevoerd. Het vrije matgedeelte mag nimmer meer 
bedragen dan 1 m. 
Tussenin kan de mat voorlopig mechanisch bevestigd worden. De bevestigingsmethode, die de 
filterende eigenschappen van de mat niet mag schaden, dient ter goedkeuring voorgesteld aan de 
aanbestedende overheid en de leverancier van de mat.  
Voor draineerhoogten van meer dan 3 m dient de draineermat definitief te worden bevestigd door 
vernageling om 1,5 m hoogte met twee bevestigingen per matbreedte. De bevestigingsmethode, die 
de filterende eigenschappen van de mat niet mag schaden, dient ter goedkeuring voorgesteld aan de 
aanbestedende overheid en de leverancier van de mat.  
De overlapping tussen de verschillende banen bedraagt minstens 20 cm. 
De verbinding onderaan tussen het drainerend scherm en de verzamelleiding of goot wordt 
duurzaam gronddicht uitgevoerd waarbij het drainerend element steeds in volledig contact is met de 
verzamelleiding. Zo nodig worden hiervoor geschikte draineerelementen en/of materiaal 
aangebracht. 

12.3.1.3 Berekeningsvoorschriften 
De stabiliteitsstudie van de grondkerende structuur, de karakteristieken van het aanvullingsmateriaal 
alsmede de mogelijke watertoevoer (verhardingslaag) bepalen het nodige drainerend vermogen van 
de wand. Dit wordt opgegeven in de opdrachtdocumenten, zo niet dient de opdrachtnemer de 
berekening uit te voeren en voor te leggen ter goedkeuring. 

12.3.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De drainerende wandbedekking wordt opgemeten in m², netto hoogte en breedte, zonder 
overlappingen. 

12.3.3 Controles 
De opdrachtnemer legt de nodige technische fiches voor. 
Voor het uitvoeren van proeven wordt een drainerend scherm als één lot beschouwd. 
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Bij grotere breedtes (> 30 m) van drainerende schermen, bv. bij kaaimuren of kokers, wordt het 
scherm ingedeeld in verschillende loten, waarbij één lot overeenkomt met één structuurmoot.  

 Drainerend scherm met geocomposieten. 

12.4.1 Beschrijving 
 Het drainerend scherm is opgebouwd uit twee duurzaam aan elkaar verbonden componenten, nl. en 
draineerelement en een filterelement. Het geheel wordt in verticale stroken tegen de grondkerende 
structuur geplaatst met het filterelement aan de aanvullingszijde. 
Dit type van drainerende schermen wordt gebruikt bij aanvullingen tot max. 4m hoogte of bij kleine 
belastingen. 

12.4.1.1 Kenmerken van de materialen 
Het drainerend scherm voldoet aan de technische voorschriften van PTV 829 type 5.1. Het 
filterelement is een geotextiel in polyethyleen. Het filterelement wordt op beide zijden van het 
draineerelement aangebracht. Het filterelement, kant grondkeerstructuur, kan vervangen worden 
door een dichtingsmembraam indien dit wordt voorgeschreven in de opdrachtdocumenten. Het 
drainerend element kan opgebouwd zijn uit: 
- samengebonden vlokken polyethyleen, al dan niet gerecycleerd, met gesloten cellen met een 

dikte van 25 mm waarbij afvoerkanaaltjes ontstaan met voldoende draineercapaciteit; 
- of een 3D-structuur met polyethyleen monofilamentdraden. 
Het filter- en draineerelement worden samen duurzaam door een warmteprocedé aan elkaar 
verbonden zodat een verticaal of schuin toepasbare mat ontstaat. De drukweerstand bedraagt min. 
40 kPa. waarbij de vereiste draineercapaciteit behouden blijft. De mat kan een lengte van 10 m 
zonder voegen bekleden. De breedte is min. 2 m. 

12.4.1.2 Wijze van uitvoering 
De draineermat wordt in verticale banen geplaatst, mee opgaand met de grondaanvulling, die 
onmiddellijk na het plaatsen van de mat dient uitgevoerd. Het vrije matgedeelte mag nimmer meer 
bedragen dan 1 m. 
Tussenin kan de mat voorlopig mechanisch bevestigd worden. De bevestigingsmethode, die de 
filterende eigenschappen van de mat niet mag schaden, dient ter goedkeuring voorgesteld aan de 
aanbestedende overheid en de leverancier van de mat.  
Voor hoogtes van meer dan 3 m dient de draineermat definitief te worden bevestigd door 
vernageling om 1,5 m hoogte met twee bevestigingen per matbreedte. De bevestigingsmethode, die 
de filterende eigenschappen van de mat niet mag schaden, dient ter goedkeuring voorgesteld aan de 
aanbestedende overheid en de leverancier van de mat.  
De overlapping tussen de verschillende banen bedraagt minstens 20 cm. 
De verbinding onderaan tussen het drainerend scherm en de verzamelleiding of goot wordt 
duurzaam gronddicht uitgevoerd waarbij het drainerend element steeds in volledig contact is met de 
verzamelleiding. Zo nodig worden hiervoor geschikte draineerelementen en/of materiaal 
aangebracht. 

12.4.1.3 Berekeningsvoorschriften 
De stabiliteitsstudie van de grondkerende structuur, de karakteristieken van het 
aanvullingsmateriaal, alsmede de mogelijke watertoevoer (verhardingslaag) bepalen het nodige 
drainerend vermogen van de wand. Dit wordt opgegeven in de opdrachtdocumenten, zo niet dient 
de opdrachtnemer de berekening uit te voeren en voor te leggen ter goedkeuring. 
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12.4.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De drainerende wandbedekking wordt opgemeten in m², netto hoogte en breedte, zonder 
overlappingen. 

12.4.3 Controles 
Voor het uitvoeren van proeven wordt een drainerend scherm als één lot beschouwd.  
Bij grotere breedtes (> 30 m) van drainerende schermen, bv. bij kaaimuren of kokers, wordt het 
scherm ingedeeld in verschillende loten, waarbij één lot overeenkomt met één structuurmoot.  

  Drainerend scherm met geëxpandeerde kleikorrels. 

12.5.1 Beschrijving 
Het drainerend scherm is opgebouwd uit in massa gestorte geëxpandeerde kleikorrels ingebed in een 
drainerend geotextiel die de scheiding vormt met de aanvullingsgrond. Onderaan het massief wordt 
een verzamelleiding en afvoerleiding voorzien. 
Het drainerend scherm met geëxpandeerde kleikorrels omvat: 
- het leveren en plaatsen van de geëxpandeerde kleikorrels; 
- het verdichten in lagen van de geëxpandeerde kleikorrels ; 
- het leveren en plaatsen van de omhulling in geotextiel; 
- het leveren en plaatsen van een verzamelleiding en afvoerleiding onderaan het massief; 
- alle controles. 
De verdeelfundering voor werfverkeer wordt, indien van toepassing, verrekend in de desbetreffende 
posten van SB 250. 

12.5.1.1 Materialen 

12.5.1.1.A GEËXPANDEERDE KLEIKORRELS 
De bepalingen van het SB 260-4-24.1.1.1.A zijn van toepassing. 

12.5.1.1.A.1 Massadichtheid van de geëxpandeerde kleikorrels boven het freatisch oppervlak 
De bepalingen van het SB 260-4-24.1.1.1.A.1 zijn van toepassing. 

12.5.1.1.A.2 Massadichtheid van de geëxpandeerde kleikorrels onder het freatisch oppervlak 
De bepalingen van het SB 260-4-24.1.1.1.A.2 zijn van toepassing. 

12.5.1.1.B GEOTEXTIEL 
Het geotextiel voldoet aan de bepalingen van SB 250-3-13.2.1.2. 

12.5.1.2 Kenmerken van de uitvoering 
De afmetingen en de vorm van het drainerend scherm worden bepaald in de opdrachtdocumenten. 
Zo niet dient de opdrachtnemer dit in een nota voor te stellen ter goedkeurig. 
Een geotextiel omhult de aanvulling in geëxpandeerde kleikorrels, daarbij wordt ook de bovenzijde 
afgedekt met geotextiel. 
Bij bovenbelasting (bv. verkeer,...) wordt de nodige verdeelfundering aangelegd boven op het 
draineermassief. 
De verbinding onderaan tussen het drainerend scherm en de verzamelleiding of goot wordt 
duurzaam gronddicht uitgevoerd. Hiervoor worden gepaste draineerelementen geplaatst. 
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12.5.1.3 Wijze van uitvoering 
De kleikorrels worden samen met het geotextiel meegaande opgestort met de omliggende 
grondaanvulling. Hierbij wordt vermeden dat de omliggende grond in het drainerend scherm terecht 
komt. De overlappingen van de banen geotextiel bedraagt min. 50 cm. 
Het draineermassief wordt aangebracht in lagen van maximum 50 cm die telkens worden verdicht 
met een trilplaat of met rupsmateriaal met trilfunctie (combinatie van plaatsing en verdichting). 
De opdrachtnemer houdt bij de bestelling van de hoeveelheid kleikorrels ermee rekening dat een 
degelijke en optimale verdichting resulteert in een volume vermindering van 10 à 15%. 
Telkens na het spreiden van aanvullingsmateriaal wordt er aan de oppervlakte verdicht in die mate 
dat het nodig is om op elk peil overal een samendrukbaarheidsmodulus M1 te verwezenlijken van 
minstens 11 MPa in en op elke laag van de aanvulling. 
De korrels worden met klassiek materiaal aangebracht zoals graafmachines, bulldozers of gelijkaardig 
(op rupsen). Direct verkeer op de geëxpandeerde kleikorrels met voertuigen waarvan de druk hoger 
is dan 50kN/m² is verboden. Als de opdrachtnemer tijdelijk werfverkeer wil toelaten wordt ofwel een 
werfweg aangelegd door bovenop de kleikorrels een geotextiel aan te brengen en 30 cm steenpuin 
of menggranulaat of 15 cm cement- of asfaltgebonden granulaten ofwel stalen rijplaten gebruikt die 
rechtstreeks op de geëxpandeerde kleikorrels geplaatst worden. 
De opdrachtnemer legt minimum 30 kalenderdagen voor het uitvoeren van de aanvulling een 
uitvoeringsprocedure voor het aanvullen en verdichten ter goedkeuring voor aan de aanbestedende 
overheid.. 

12.5.1.4 Berekeningsvoorschriften 
De stabiliteitsstudie van de grondkerende structuur, de karakteristieken van het 
aanvullingsmateriaal, alsmede de mogelijke watertoevoer (verhardingslaag) bepalen het nodige 
drainerend vermogen van de wand. Dit wordt opgegeven in de opdrachtdocumenten, zo niet dient 
de opdrachtnemer de berekening uit te voeren en voor te leggen ter goedkeuring. 

12.5.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
Het drainerend scherm met geëxpandeerde kleikorrels wordt aangerekend in m³ met de afmetingen 
zoals bepaald op de tekeningen of de berekeningsnota. 

12.5.3 Controles 
Voor het uitvoeren van proeven wordt een drainerend scherm als één lot beschouwd.  
Bij grotere breedtes (> 30 m) van drainerende schermen, bv. bij kaaimuren of kokers, wordt het 
scherm ingedeeld in verschillende loten, waarbij 1 lot overeenkomt met één structuurmoot.  
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15 RUBBER 

 Algemene bepalingen 

15.1.1 Beschrijving 
De rubberelementen moeten voor het beoogde doel geschikt zijn. De samenstelling, het uiterlijk, de 
vorm en de afmetingen zijn zodanig dat, gelet op de aard van de toepassing, de vereiste afdichting 
gedurende de levensduur van de constructie is verzekerd. De levensduur is minimaal 15 jaar.  
De rubberelementen zijn op degelijke wijze voorzien van het fabrieksmerk en de onderstaande 
afkorting van het toegepaste basispolymeer. Stickers, etiketten of andere labels die kunnen vervagen 
of loskomen zijn niet toegelaten. 
De eisen waaraan rubber voor de voegbanden in rubber, voor dilatatievoegen, voor de opleggingen 
van met stalen platen gelamelleerd polychloropreen of fenders voldoen, is beschreven in 
respectievelijk SB 260-32-4.2, SB 260-32-31,SB 260-32-33 of SB 260-32-63. 

15.1.1.1 Materialen 
Rubberelementen kunnen vervaardigd zijn op basis van natuurrubber (NR), isopreenrubber (IR), 
styreenbutadieenrubber (SBR), chloropreenrubber (CR), etheen-propeen-dieen terpolymeer (EPDM) 
of polyurethaanschuim met gesloten celstructuur (PU), elk met hun eigen aan te tonen 
kwaliteitseisen. 
De rubbers zijn van het type WG overeenkomstig NBN EN 681-1:1996 en NBN EN 681-1/A1:1998. In 
het geval het rubber in contact komt met koud drinkwater (max. 50°C) is deze van het type WA 
overeenkomstig NBN EN 681-1:1996 en NBN EN 681-1/A1:1998. 

15.1.1.2 Kenmerken van de uitvoering 

15.1.1.2.A VORM EN AFMETINGEN 
De maten zijn afhankelijk van het type en de functie van het rubberelement en worden door de 
rubberfabrikant na overleg met de aanbestedende overheid opgegeven op de uitvoeringstekeningen. 
De bij de keuring gevonden waarden zijn in overeenstemming met diegene die zijn opgegeven. 
Voor de toelaatbare toleranties op de dikte geldt tabel 32-15-1. 

Dikte [mm] Tolerantie [mm] 

0 < t ≤ 20 
- 1 
+ 1 

20 < t ≤ 50 
- 2 
+ 2 

t > 50 
- 2,5 
+ 2,5 

Tabel 32-15-1: Diktetoleranties van rubbers 

De afmetingen van de stroken worden met behulp van daartoe geschikt meetgereedschap bepaald. 
Tevens wordt gecontroleerd of het profiel over de gehele lente dezelfde vorm en afmetingen heeft. 

15.1.1.2.B SAMENSTELLING EN UITERLIJK 
De rubberelementen mogen geen vreemde bestanddelen bevatten en zijn vrij van vreemde 
lichamen, van inwendige scheuren of luchtinsluitingen, van strepen en klokken, of van met het blote 
oog waarneembare poreusheid. De vul- en hulpstoffen zijn homogeen in het rubber gedispergeerd. 
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Het uiterlijk van de rubberelementen is gaaf (behoudens vormnaden en aangebrachte merken). 
Eventuele bramen worden volledig verwijderd. 
Iedere strook wordt over de gehele lengte door de rubberfabrikant visueel of op een andere niet-
destructieve wijze onderzocht. Daarbij wordt tevens de afwerking gecontroleerd. De resultaten van 
deze zelfcontrole worden overhandigd aan de aanbestedende overheid. 
De massadichtheid van het rubber wordt aan de aanbestedende overheid overhandigd samen met 
een samenvatting in tabelvorm van de specifieke eigenschappen per type en functie van het rubber. 

 Technische specificaties en proefmethodes 
Voor de eigenschappen van SB 260-32-15.2.1 tot en met SB 260-32-15.2.8 wordt er een 2.2-
certificaat voorgelegd. 
Voor de eigenschappen van SB 260-32-15.2.9 tot en met SB 260-32-15.2.11 wordt er een 3.2-
certificaat voorgelegd. 

15.2.1 Versnelde veroudering 

15.2.1.1 Kwaliteitseisen 
De treksterkte en de rek bij breuk van het rubber mogen na de versnelde verouderingsproef niet 
meer dan 25 % respectievelijk 30 % zijn veranderd. De hardheid mag niet meer dan 8 Shore A-
eenheden zijn veranderd. 

15.2.1.2 Proefmethodes 
Afhankelijk van de afmetingen van de rubberelementen worden proefstaven typen 1 of 2 volgens ISO 
37:2011 vervaardigd. Deze worden vervolgens overeenkomstig ISO 188:2011 onderworpen aan 
proeven voor versnelde veroudering. De proefstukken worden gedurende 14 x 24 uur bij 70 °C 
opgehangen in een luchtthermostaat. 

15.2.2 Afdichting 

15.2.2.1 Blijvende vormverandering na indrukking 

15.2.2.1.A KWALITEITSEISEN 
De blijvende vormverandering na indrukking bij 20 °C mag niet meer dan 10 % bedragen en bij 70 °C 
niet meer dan 35 % bedragen. Geen van de proefstukken mag na de proef scheuren of barsten 
vertonen. 

15.2.2.1.B PROEFMETHODES 
Proefstukken in de vorm van plaatjes van 60 mm bij 60 mm met een dikte van 20 mm worden in de 
dikterichting samengedrukt door een platte kop met afmetingen 20 mm bij 20 mm waarbij als 
proefomstandigheden worden aangehouden:  
- een samendrukking van 40 % gedurende 3 x 24 uur bij een temperatuur van (20 ± 2) °C; 
- een samendrukking van 40 % gedurende 24 uur bij een temperatuur van (70 ± 2) °C. 
De metingen worden in tweevoud uitgevoerd. 

15.2.2.2 Spanningsrelaxatie (niet voor dilatatievoegstroken) 

15.2.2.2.A KWALITEITSEISEN 

15.2.2.2.A.1 Spanningsrelaxatie bij lage temperatuur 
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Indien de gemeten curve (bij benadering) als een rechte verloopt, mag de spanningsrelaxatie niet 
meer bedragen dan: 
- bij NR en IR: 3 %/tijdsdecade; 
- bij SBR, CR en EPDM: 5 %/tijdsdecade. 
Indien een snelle spanningsafname gedurende de eerste decade(n) wordt gevolgd door een 
langzamer verloop, dient de spanningsrelaxatie te worden bepaald als de helling van de curve 
gedurende de laatste gemeten tijdsdecade. In dit geval mag de relatieve spanning na 10 weken niet 
lager zijn dan 80% voor NR en IR en respectievelijk 70 % voor SBR, CR en EPDM. 
Chemische relaxatie, die merkbaar wordt door een snellere afname van de relatieve spanning na een 
aanvankelijk (bij benadering) rechtlijnig verloop, mag niet zichtbaar worden binnen één week. 

15.2.2.2.A.2 Spanningsrelaxatie bij hoge temperatuur 
De tijd, waarop de relatieve spanning is afgenomen tot 30 % van de aanvangswaarde (1 minuut na 
het rekken van de proefstukken), is langer dan: 
- bij 100 °C voor NR en IR: 5.000 minuten; 
- bij 125 °C voor SBR, CR en EPDM: 2.000 minuten. 

15.2.2.2.B PROEFMETHODES 
Proefstukken in de vorm van strippen met een lengte van 60 mm, een breedte van 4 mm en een 
dikte van (0,6 ± 0,2) mm worden bij kamertemperatuur in de klemmen van de proefinrichting 
bevestigd. Deze zijn zodanig uitgevoerd dat het mogelijk is de rubber in ongerekte toestand 
gedurende 30 minuten op te warmen tot de vereiste beproevingstemperatuur, die gedurende de 
gehele proef op ± 0,5 °C constant wordt gehouden. 
Langs de proefstukken wordt bij hogere temperatuurmetingen een constante stroom 
voorverwarmde lucht geleid. 
De proefstukken worden vervolgens 25 % of 50 % van de oorspronkelijke lengte tussen de klemmen 
gerekt. Deze verlenging wordt verder constant gehouden. 
Eén minuut na het rekken van de rubber wordt de spanning F1 gemeten. Als functie van de tijd wordt 
daarna de afname van de spanning bepaald, waarbij de relatieve spanning berekend wordt uit: 

𝑅𝑅𝑡𝑡 = 100
𝐹𝐹𝑡𝑡
𝐹𝐹1

 

waarin: 
Rt is de relatieve spanning; 
F1 is de spanning op 1 minuut na het rekken; 
Ft is de spanning ten tijde t. 
De metingen worden in tweevoud uitgevoerd. 
De beproevingstemperatuur is voor de proeven bij lage temperatuur 22 °C, voor die bij hoge 
temperatuur 100 °C (NR en IR) respectievelijk 125 °C (SBR, CR en EPDM). Bij 22 °C worden de proeven 
voortgezet tot 10 weken, bij 100 °C respectievelijk 125 °C tot de relatieve spanning is afgenomen tot 
30 %. Deze laatste proeven kunnen echter worden beëindigd, indien de onder SB 260-15.2.2.2.A.2 
genoemde tijden zijn overschreden. 

15.2.3 Bestandheid tegen ozon 

15.2.3.1 Kwaliteitseisen 
Na beproeving mag geen barstvorming zijn opgetreden. 
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15.2.3.2 Proefmethodes 
De bestandheid tegen ozon wordt bepaald volgens ISO 1431-1:2012 waarbij als 
proefomstandigheden de in tabel 32-15-2 vermelde ozonconcentraties worden aangehouden 
gedurende 120 uur en bij een temperatuur van (20 ± 2) °C. 

Rubbersoort ml ozon / ml lucht 

NR en IR 25 x 10-8 

SBR 25 x 10-8 

CR 50 x 10-8 

EPDM 100 x 10-8 

Tabel 32-15-2: Ozonconcentraties per rubbersoort 

15.2.4 Wateropneming 

15.2.4.1 Kwaliteitseisen 
De wateropneming mag niet meer dan 30 g/m² bedragen. 

15.2.4.2 Proefmethodes 
De wateropneming wordt bepaald volgens NBN EN ISO 62:2008. 

15.2.5 Bestandheid tegen lage temperaturen 

15.2.5.1 Kwaliteitseisen 
Na conditionering bij 0 °C en bij -10 °C mag de hardheid niet meer dan 5 Shore A-eenheden 
respectievelijk 8 Shore A-eenheden zijn veranderd. 

15.2.5.2 Proefmethodes 
Proefstukken van ten minste 5 mm dikte en voldoende breedte worden gedurende 3 x 24 uur bij 0 °C 
en bij -10 °C bewaard. 
Vervolgens wordt bij 0 °C en bij - 10 °C de hardheid van de proefstukken bepaald overeenkomstig 
SB 260-32-15.2.10.2. 

15.2.6 Bestandheid tegen olie 

15.2.6.1 Kwaliteitseisen 
Indien de rubber tegen olie bestand is mag bij beproeving de volumetoename niet meer bedragen 
dan 60 %.  

15.2.6.2 Proefmethodes 
De bestandheid tegen olie wordt bepaald volgens ISO 1817:2015 in iso-octaan. 

15.2.7 Bestandheid tegen zeewater 

15.2.7.1 Kwaliteitseisen 
Enkel indien het rubber onderhevig is aan dooizouten of aan zeewater. Na beproeving mag de 
verandering van hardheid ten opzichte van de nominale richtwaarden maximaal ± 10 Shore A-
eenheden bedragen. De verandering van volume mag niet meer bedragen dan +10 % of -5 % van het 
oorspronkelijk volume. 
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15.2.7.2 Proefmethodes 
Voor de beproeving van de hardheidsverandering zijn proefstukken met een dikte van (6 ± 2) mm 
nodig. 
Voor de beproeving van de volumeverandering zijn volgens ISO 1817:2015 genormeerde 
proefstukken van (2 ± 0,2) mm dikte nodig. 
Als testvloeistof wordt er gebruikgemaakt van kunstmatig zeewater. 
1 liter kunstmatig zeewater bevat: 
- 28 g NaCl; 
- 5 g MgCl2 . 6 H2O; 
- 2,4 g CaCl2 . 6 H2O; 
- 7 g MgSO4 . 7 H2O; 
- 0,2 g NaHCO3. 
De beproeving gebeurt volgens ISO 1817:2015. De proefstukken worden 28 dagen in de testvloeistof 
van (95 ± 0,2) °C gelegd. 
Verdamping van vloeistof wordt dagelijks gecontroleerd. Het ontbrekend volume wordt door 
gedestilleerd water vervangen. 
Onmiddellijk na het verstrijken van de proef wordt op de geteste proefstukken de hardheid gemeten 
volgens ISO 7619-1:2010 en de volumeverandering opgemeten volgens ISO 1817:2015 §8.3. 

15.2.8 Slijtageweerstand 

15.2.8.1 Kwaliteitseisen 
De relatieve volumeafname van proefstukken mag na de test niet meer dan 100 mm³ bedragen. 

15.2.8.2 Proefmethodes 
De slijtageweerstand wordt bepaald volgens ISO 4649:2010. 

15.2.9 Mechanische sterkte 

15.2.9.1 Kwaliteitseisen 
De treksterkte, de rek bij breuk en de scheursterkte voldoen minstens aan de waarden in tabel 32-
15-3. 

Rubbersoort 
Treksterkte Rek bij breuk Scheursterkte 

cfr. ISO 37:2011 
[N/mm²] 

cfr. ISO 37:2011 
[%] 

cfr. ISO 34-1:2015 
[N/mm] 

cfr. ISO 34-2:2015 
[N] 

NR en IR 20 400 27,4  54,9 
SBR 17 375 15,6  31,1 
CR 10 400 9,8 19,6 
EPDM 10 300 9,8 19,6 

Tabel 32-15-3: Eisen m.b.t. treksterkte, rek bij breuk en scheursterkte. 

15.2.9.2 Proefmethodes 
De treksterkte en de rek bij breuk worden bepaald volgens ISO 37:2011, afhankelijk van de 
afmetingen van de stroken, proefstaven typen 1 of 2. 
De scheursterkte wordt bepaald volgens ISO 34-1:2015 of ISO 34-2:2015.  
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15.2.10 Hardheid 

15.2.10.1 Kwaliteitseisen 
De hardheid is afhankelijk van het type en de functie van de rubber en is uitgedrukt in Shore A-
eenheden. Nominale richtwaarden voor de hardheid zijn voor: 
- afdichtingsringen en pakkingen: 40; 
- afdichtingsprofielen voor beweegbare waterkeringen: 55; 
- stoot- en fenderprofielen: 70. 
Op de nominale richtwaarde voor de hardheid is een tolerantie van ± 5 Shore A-eenheden 
toegestaan. 

15.2.10.2 Proefmethodes 
De hardheid wordt bepaald volgens ISO 7619-1:2010. De aflezing gebeurt onmiddellijk nadat het 
aanslagvlak van de meter het rubbervlak heeft geraakt. 

15.2.11 Hechting rubber-metaal 

15.2.11.1 Kwaliteitseisen 
Deze test wordt enkel uitgevoerd wanneer er metaal in het rubber ingebed is. Bij beproeving mag de 
metalen strip niet uit het proefstuk losscheuren. 

15.2.11.2 Proefmethodes 
Uit het rubberelement moet, loodrecht op de lengterichting, een 25 mm breed proefstuk worden 
genomen. Het proefstuk moet in de klemrichting van een trekbank worden geplaatst. Bij een 
temperatuur van (20 ± 2) °C moet de metalen strip worden getrokken met een snelheid van 100 
mm/minuut totdat een trekkracht van 1 kN is bereikt. 
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21 WATERDICHTE BEDEKKING VOOR BRUGDEKKEN 

 Algemene bepalingen 

21.1.1 Beschrijving 
De waterdichte bedekking omvat: 
- het achtereenvolgens aanbrengen van een afdichtingssysteem en van een beschermlaag op de 

oppervlakken die hiervoor zijn aangeduid in de opdrachtdocumenten; 
- de werken die van voornoemde werken afhangen of ermee samenhangen, zoals het vooraf 

reinigen van de oppervlakken. 
De OCW handleiding A83/12 voor het ontwerp, de aanbrenging en het onderhoud van bedekkingen 
op betonnen brugdekken is hierbij van toepassing behoudens de bepaling die hierna worden 
gewijzigd en/of aangevuld. Verder in de teksten wordt deze benoemd als “OCW handleiding 
A83/12”. 
Indien de hierna gewijzigde en/of aangevulde bepalingen de voorschriften van de OCW handleiding 
A83/12 uitdrukkelijk opheffen of een tegenspraak inhouden ten opzichte van deze voorschriften, dan 
worden ze beschouwd als een wijziging; in het andere geval worden ze beschouwd als een 
aanvulling. 

21.1.2 Materialen 
De afdichting is compatibel met de producten die gebruikt worden om het werkvlak te herstellen en 
ook met de gekozen soort van bescherming. 

21.1.2.1 De afdichting 
De afdichting is van één van de volgende types (met desgevallend de bijhorende primer als 
hechtlaag en glasvlies als scheidingsvlak): 
- de hoofdafdichting; voor courant gebruik op horizontale vlakken en/of berijdbare zones: 

- gietasfalt voor afdichtingslagen GAA-E volgens SB 260-32-21.3.2.1 en SB 250-6-2; 
- gewapende membranen op basis van polymeerbitumen volgens SB 260-32-21.3.2.2; 
- vloeibaar aangebrachte harsen volgens SB 260-32-21.3.2.3; 

- de afdichting voor sterk hellende en verticale vlakken en niet berijdbare zones: 
- gewapende membranen op basis van polymeerbitumen volgens SB 260-32-21.3.2.2; 
- vloeibaar aangebrachte harsen volgens SB 260-32-21.3.2.3. 

De opdrachtdocumenten bepalen welke afdichtingen voorgeschreven worden. 

21.1.2.2 De bescherming van de afdichting 
De bescherming is één van de volgende types: 
- de klassieke beschermlaag; voor courant gebruik op horizontale vlakken en/of berijdbare zones: 

- gietasfalt voor beschermingslagen GAB-D volgens SB 260-32-21.3.3.1 en SB 250-6-2; 
- bitumineus mengsel type APO-C of APO-D volgens SB 260-32-21.3.3.2; 

- de speciale beschermlaag; voor sterk hellende en verticale vlakken en niet berijdbare zones: 
- gewapende membranen op basis van polymeerbitumen volgens SB 260-32-21.3.4.1; 
- harsen volgens SB 260-32-21.3.4.2; 

De opdrachtdocumenten bepalen welke beschermlagen voorgeschreven worden.  
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 Detailstudie en uitvoeringsdocumenten van de afdichting 
De afdichting wordt bestudeerd in al haar onderdelen. Hiervan worden uitvoeringdocumenten 
opgemaakt door de aannemer die ze minstens 30 dagen vóór aanvang van de werken ter 
goedkeuring voorlegt aan de aanbestedende overheid. De documenten beschrijven, op schaal, alle 
uitvoeringsdetails zowel in de typedoorsnede – ook onder voetpaden en leuningen – als ter plaatse 
van de uitzettingsvoegen, de straat- en/of trottoirkolken, de ontluchtingsbuisjes, spuikokers en 
opstanden. 
Stroomopwaarts van elke hindernis die leidt tot waterstagnatie op het niveau van de afdichting 
(uitzettingsvoegen, opstanden,...), plaatst men een drainage-inrichting, die aansluit op spuiers, - 
zonder dat hun aantal kleiner is dan twee - maximaal om de 10 meter, gemeten volgens de langsas 
van deze drains, om zo de bovenkant van de afdichting te draineren.  
Waterslikkers beschikken over een waterafvoermogelijkheid op het niveau van de afdichting zodat zij 
ook fungeren als spuier.  
De inplanting, de aard en alle details van deze drainage-inrichting worden volledig geschetst op de 
uitvoeringstekeningen.  
Bij nieuwe betonnen brugdekplaten dienen ontluchtingsbuisjes, spuiers, kolken en andere 
plaatselijke elementen verplicht voor het betonstorten te worden aangebracht volgens §3.3.5.1 van 
de OCW handleiding A83/12.  
Ingeval de beschermlaag van gietasfalt is, wordt het schema van de inplanting van de overlangse 
stortnaden opgegeven. 
Op een sokkel waarop een veiligheidsstootband verankerd wordt, wordt vooraf een doorlopende 
waterdichte toplaag volgens SB 260-32-22 aangebracht. Als deze waterdichte toplaag wordt 
doorboord, wat te vermijden is, wordt voor de verankering gekozen voor een product op harsbasis 
dat op de waterdichte toplaag uitvloeit. 
Indien geen brugdekvoeg voorzien is, wordt het afdichtingssysteem tot op minimaal 500 mm op de 
verticale wand aangebracht, zoals weergegeven in figuur 32-21-1. Het betreft dan zowel een 
afdichting voor sterk hellende en verticale vlakken als een speciale beschermlaag die met voldoende 
overlapping wordt uitgevoerd op de hoofdafdichting resp. de klassieke beschermlaag van de 
brugdekplaat.  
Indien geen 500 mm mogelijk is op de verticale wand, wordt de afdichting voor sterk hellende en 
verticale vlakken evenals de speciale beschermlaag uitgevoerd tot minimaal 50 mm in de voegvulling 
tussen constructie en vlotplaat, zoals weergegeven in figuur 32-21-2. 
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Figuur 32-21-1: Typedetail afdichtingssysteem verticale wand zonder vlotplaat 

 
Figuur 32-21-2: Typedetail afdichtingssysteem verticale wand met vlotplaat 

 Kenmerken van het afdichtingscomplex 
Met het afdichtingcomplex wordt de combinatie bedoeld van ondergrond, afdichtingssysteem en 
beschermlaag. 
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21.3.1 Kenmerken van de ondergrond 

21.3.1.1 Betonnen ondergrond 
De kenmerken van de ondergrond van een nieuwe betonnen drager worden gewaarborgd door het 
verzorgd uitvoeren van de betonwerken.  
Afgeschuinde of afgeronde in- of uitspringende hoeken worden terzelfdertijd als de betonwerken 
gerealiseerd door gebruik te maken van een aangepaste bekisting. Ze worden afgeschuind onder 45° 
met een hoogte en breedte van minimaal 20 mm, zoals weergegeven in figuur 3.9 van de OCW 
handleiding A83/12 met een minimale hoogte voor de stortnaad (h2) van 30 mm. 
De bovenste niet-bekiste oppervlakken worden nauwkeurig met de rij afgestreken en afgewerkt. Het 
gebruik van een mechanisch truweel met roterende bladen (“vlinderen”) is beperkt toegelaten bij 
toepassen van een hechtend afdichtingssysteem waarbij nadien verplicht het betonoppervlak wordt 
gekogelstraald . Bij een losliggende gietasfalt is vlinderen verboden tenzij ook hier het volledige 
oppervlak voor plaatsing van het glasvlies wordt gestraald. Het vlinderen mag niet worden 
geïnterpreteerd als zijnde het glad afwerken (“polieren”) van het beton, wat niet toegelaten is.  
Het uitvoeren van een vlinderbewerking ontslaat de opdrachtnemer er niet van om tijdig na te 
behandelen.  
Het oppervlak van het vers afgewerkt beton wordt conform de bepalingen in de 
opdrachtdocumenten over de betonwerken op de bouwplaats nabehandeld en beschermd. De 
producten worden aangebracht onmiddellijk nadat de laatste werkzaamheden voor het effenen van 
het betonoppervlak werden uitgevoerd. Er dient te worden aangetoond dat het aangebrachte 
nabehandelingsmiddel compatibel is met de aan te brengen afdichting en zijn eventuele kleefvernis, 
indien dit niet op voorhand kan worden aangetoond dient het product volledig te worden verwijderd 
alvorens de kleefvernis of afdichting mag worden aangebracht. Het nabehandelingsmiddel wordt ter 
goedkeuring voorgelegd aan de aanbestedende overheid. 
De betonnen ondergrond is minstens 28 dagen oud en voldoet aan de eisen voor de vochtigheid 
zoals gesteld in SB 260-32-21.6.1.3.. 
Vooraleer een hechtend afdichtingssysteem aan te brengen dient het beton verplicht te worden 
gekogelstraald om de vereiste kenmerken te behalen volgens onderstaande tabel 32-21-1. De voor 
de kogelstraalmachine onbereikbare zones dienen vooraf te worden gezandstraald. 
De ondergrond vertoont overal de kenmerken die in tabel 32-21-1 zijn aangegeven.  
Deze tabel vervangt tabel 3.1 van de OCW handleiding A83/12 en in §3.2.1.3.b van de handleiding 
wordt 10 mm vervangen door 7 mm . 

 
Bitumineuze 
membranen 

Harsen Gietasfalt 

Waterplasdiepte ≤ 7 mm ≤ 7 mm ≤ 7 mm 

Onvlakheden (1) 
≤ 3 mm 
 

n.v.t. 
met hechting: n.v.t 
zonder hechting: ≤ 4 mm 

Inzinkingen (2) ≤ 3 mm ≤ 4 mm ≤ 4 mm 
Uitsteeksels en 
trapjes (2) ≤ d (4) ≤ 2 mm ≤ 4 mm 

Oppervlaktextuur (3) 

 
0,25 ≤ GTD ≤ 0,25×d (4) 
 

0,25 ≤ GTD ≤ 1 
 

met hechting: 0,25 ≤ GTD ≤ 2 
losliggend: geen eis 

Tabel 32- 21-1: kenmerken voor een betonnen ondergrond 

(1) onvlakheid: geleidelijke verandering in het niveau van het oppervlak, over een lengte van 0,1 tot 1 
m. 
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(2) discontinuïteit in het oppervlak: plotselinge verandering in het niveau van het oppervlak, zoals 
een voetspoor, een groef,... Een discontinuïteit in het oppervlak is een singulariteit die in het 
oppervlak wordt waargenomen, ten aanzien van de textuur. Discontinuïteiten in een oppervlak 
worden gekenmerkt door de diepte van inzinkingen en de hoogte van uitsteeksels en trapjes. 
(3) textuur: stroefheid van het oppervlak, aangevoeld wanneer men met de vingertippen erover 
wrijft. De textuur wordt gekenmerkt door de GTD (gemiddelde textuurdiepte) in mm. 
(4) d: dikte van de bindmiddeldekking aan de onderzijde van de wapening (in mm). 
In het geval van een nieuw betonnen brugdek is de aannemer verantwoordelijk dat het 
betonoppervlak aan de eisen in bovenstaande tabel voldoet. Indien niet aan bovenstaande eisen 
voldaan wordt, dient het betonoppervlak behandeld of hersteld te worden. De producten die 
gebruikt worden voor de eventuele herstelling van de betonnen drager zijn: 
- herstelmortels op basis van hydraulische bindmiddelen (PCC/CC-mortels) volgens NBN EN 1504-3 

en PTV 563 van BCCA; 
- microbeton (dit is beton met een Dmax van 8 mm) en beton volgens NBN EN 206:2013+A2:2021 

en NBN B 15-001:2018. 
Het gebruik van een epoxy schraaplaag of een bitumineuze egaliseermortel is enkel toegelaten 
wanneer het een bestaande betonnen ondergrond betreft (renovatie). 
Het gebruik van een reparatieharsmortel (PC-mortel, §3.4.7.1.2 van OCW handleiding A83/12) voor 
het herstellen of bijwerken van het brugdek is niet toegelaten. 
De opdrachtdocumenten bepalen welk product er gehanteerd moet worden. Indien dit niet het geval 
is dient in functie van de waargenomen toestand van de betonnen drager een keuze te worden 
gemaakt uit deze beschikbare producten, rekening houdend met hun specifiek toepassingsdomein 
zoals beschreven in §3.4.7.2 van OCW handleiding A83/12. Een product kan worden aangewend 
indien het door de aanbestedende overheid erkend is en het verenigbaar is met het gebruikte type 
van afdichting. Dit dient voorafgaandelijk door de aannemer te worden aangetoond. 
Voor afdichtingsystemen die met hechting worden aangebracht, moet de oppervlaktetreksterkte van 
de betonnen ondergrond (NBN EN 1542) groter zijn dan 1,5 MPa. Voor afdichtingsystemen met 
geprefabriceerde bitumineuze membranen of met hechtend aangebracht gietasfalt kan echter een 
sterkte tussen 1,0 en 1,5 MPa worden geduld, mits de breuk onder het oppervlak van de ondergrond 
optreedt en het bovendien over een reeds bestaande betonnen ondergrond betreft (renovatie). 
Bij een nieuw betonnen brugdek is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor het behalen van de 
vereiste hechtsterkte van 1,5 MPa. 
Spuikokers voor de drainering van de bovenkant van de afdichting of van de beschermlaag in 
gietasfalt, worden ook op de lage punten aangebracht, teneinde het insijpelingswater af te voeren.  

21.3.1.2 Stalen ondergrond 
Alle stalen oppervlakken die worden afgedicht, worden voorafgaandelijk gestraald en onmiddellijk 
behandeld met een anti-roest middel dat verenigbaar is met het gekozen afdichtingssysteem. 
Gecorrodeerde elementen worden behandeld door kogelstralen tot graad SA 2 ½ of door decaperen 
tot graad ST2. 
De ondergrond is zuiver, vrij van alle niet hechtende deeltjes en materialen die de hechting van de 
afdichting negatief kunnen beïnvloeden. 

21.3.2 Kenmerken van de afdichting 

21.3.2.1 Kenmerken van de afdichting van gietasfalt 
Een afdichting van gietasfalt mag slechts gebruikt worden bij nagenoeg horizontale draagvlakken met 
een resulterende helling kleiner dan of gelijk aan 6 %.  



 UITRUSTINGEN EN AANHORIGHEDEN 

december 2021 standaardbestek 260 versie 2.0a 32-107  

Het gietasfalt wordt verplicht in 2 lagen van 7 à 8 mm dik gegoten, zodat een totale nominale dikte 
van 15 mm wordt bekomen.  
Het gietasfalt moet verenigbaar zijn met het type van beschermlaag.  
Het mengsel voldoet aan de bepalingen van een afdichtingslaag voor brugdekken GAA-E volgens  
SB 250-14-5.5.2. 
Het gietasfaltmengsel moet COPRO-gecertificeerd zijn en geregistreerd voor de van toepassing zijnde 
bouwklasse. Indien de opdrachtnemer een gietasfaltmengsel wenst te gebruiken die niet over een 
COPRO-certificaat beschikt, dan dient dit voorafgaandelijk ter goedkeuring aan de aanbestedende 
overheid te worden voorgelegd. 
De temperatuur bij de productie en bij het gieten hangt af van het type bindmiddel dat wordt 
gebruikt en beantwoordt aan tabel 32-21-2 (verder in de tekst). 
Bij brugdekken met intensief en/of zwaar verkeer en in het geval van bouwklassen B1 en B2 is het 
verplicht om polymeerbitumen als bindmiddel te gebruiken tenzij de opdrachtdocumenten dit 
anders bepalen. 
Het kleefvernis heeft de volgende kenmerken: 
- samenstelling op basis van bitumen, lichte oliën of petroleum, en eventueel een activerend 

middel dat de vochtigheid van het draagvlak verwijdert; 
- een laagje, aangebracht op plaatijzer naar rata van 50 g/m², moet droog aanvoelen in minder dan 

3 uren tijd bij een temperatuur van 20 °C. 

21.3.2.1.A BETONNEN ONDERGROND 
Deze afdichting wordt op een betonnen ondergrond niet-hechtend aangelegd.  
Zij omvat achtereenvolgens: 
- een kleefvernis; 
- een glasvlies; 
- het eigenlijke gietasfalt. 
Het glasvlies en het gietasfalt vormen samen het afdichtingssysteem in gietasfalt. 
In de uitzonderlijke gevallen dat het gietasfalt volledig hechtend wordt aangebracht mag dit tot een 
helling van 12 %. 
Het kleefvernis wordt voorzien om het gietasfalt te doen hechten aan de randen. De aansluiting met 
opstanden en singuliere punten gebeurt volgens de bepalingen van SB 260 32 21.4.2.5. 
Het glasvlies heeft de volgende kenmerken: 
- de nominale massa volgens NBN EN 1849-1 bedraagt minimum 70 g/m²; 
- de breuklast volgens NBN EN 12311-1 bedraagt minimum 160 N in langsrichting en 80 N in 

dwarsrichting. 

21.3.2.1.A.1 Ontluchtingsbuisjes 
Bij een afdichting van losliggend gietasfalt worden ontluchtingsbuisjes met een inwendige diameter 
van 20 tot 30 mm voorzien. Zij worden verticaal geplaatst en gaan doorheen de hele dikte van het 
brugdek. Zij zijn ingeplant op de lage punten van de langs- en dwarsprofielen in elke niet-hechtende 
zone van het gietasfalt. De afstand tussen de buisjes onderling bedraagt hoogstens 8 m. 

21.3.2.1.B STALEN ONDERGROND 
Het gietasfalt wordt op een stalen ondergrond volledig hechtend aangelegd.  
Zij omvat achtereenvolgens: 
- een kleefvernis; 
- het eigenlijke gietasfalt. 
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21.3.2.2 Kenmerken van de afdichting van membranen 

21.3.2.2.A BETONNEN ONDERGROND 
Een membraanafdichting kan worden aangebracht bij gelijk welke waarden voor de resulterende 
helling van betonnen oppervlakken.  
Deze afdichting wordt op de betonnen ondergrond hechtend aangebracht. 
De membraanafdichting bestaat uit: 
- een éénlaags membraan op basis van polymeerbitumen; 
- een geëigend kleefvernis dat vooraf op de oppervlakken van de betonnen drager wordt 

aangebracht om er het membraan te doen aanhechten. 
De afdichtingen bestaande uit membranen op betonnen ondergrond voldoen aan het geheel van de 
voorschriften die vervat zijn in de goedkeuringsleidraden G0001 van de BUtgb en beschikken over 
het bewijs van certificatie door een onafhankelijke instelling. Voor de actuele stand van de geldige 
ATG-certificaten, kunt u op de website van de BUtgb terecht: http://www.butgb.be. 
Een membraanafdichting die beschikt over een ATG-certificaat, is vrijgesteld van voorafgaande 
technische keuring. 
Indien de opdrachtnemer een membraanafdichting wenst te gebruiken die niet over een ATG-
certificaat beschikt, dan wordt dit ter goedkeuring voorgelegd aan de aanbestedende overheid. Uit 
het voorgesteld technisch dossier moet blijken dat de membraanafdichting voldoet aan het geheel 
van de technische voorschriften voorzien in de voormelde goedkeuringsleidraad. 
Als de aanbestedende overheid het voorstel van de opdrachtnemer aanvaardt, wordt de 
membraanafdichting onderworpen aan de voorafgaande technische keuring. Deze keuring bestaat 
uit de realisatie van de proeven voor het nazicht van de voorschriften uit de goedkeuringsleidraad 
G0001. 
Alle kosten voor de voorafgaande technische keuring van de te verwerken producten zijn ten laste 
van de opdrachtnemer. Er wordt geen termijnsverlenging toegekend voor het uitvoeren van deze 
proeven en van de voorafgaande technische keuring. 
De kenmerken van de producten zijn verenigbaar met de beschermlaag en met de betonnen drager. 
De verschillende mogelijke combinaties zijn opgegeven in de technische goedkeuring van de 
membraanafdichting. 
De membraanafdichting heeft een nominale dikte van 4 mm of meer, naargelang de waarde die 
voorkomt in de technische goedkeuring. 
Wanneer als beschermlaag een APO mengsel wordt toegepast is een nominale dikte van 5 mm 
verplicht. 
De primer bestaat doorgaans uit bitumineus vernis. Naast bitumen kan dit vernis hechtverbeteraars 
bevatten, voor een grotere doeltreffendheid. Om blaasvorming te vermijden kan een dampdicht 
impregneermiddel ook als primer worden gebruikt. Daarbij moet wel worden aangetoond dat het 
gebruikte product met het bitumineuze membraan te verenigen is. 
Zoals eerder gezegd, vormen de primer en het membraan een afdichtingssysteem en wordt altijd de 
primer gebruikt die bij het gekozen membraan hoort. 
De kenmerken van die producten zijn verenigbaar met het type van beschermlaag en met de 
eventuele herstelling van de betonplaat. De verenigbaarheid wordt door de opdrachtnemer 
voorafgaandelijk de uitvoering aangetoond. 

21.3.2.2.B STALEN ONDERGROND 
De eisen van SB 260-32-21.3.2.2.A voor het aanbrengen van een membraan op een betonnen 
ondergrond zijn ook hier van toepassing. De membranen die aan deze eisen voldoen kunnen ook 
worden toegepast mits de opdrachtnemer kan aantonen dat het membraan ook geschikt is om te 

http://www.butgb.be/
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gebruiken op een stalen ondergrond. Een stalen ondergrond is niet standaard opgenomen als 
geschikte ondergrond binnen de ATG-certificatie. 
De geschiktheid dient te worden aangetoond met relevante proeven voorzien in 
goedkeuringsleidraad G0001 die moeten worden uitgevoerd op een ondergrond dezelfde is als de 
drager waarop het membraan in werkelijkheid zal worden aangebracht. Deze ondergrond kan 
gestraald, thermisch gesproeid of voorzien zijn van een corrosiebeschermingsproduct dat 
verenigbaar is met het membraan. 
Het product moet voorafgaandelijk aan de toepassing de erkenningsproeven ondergaan en 
voldoening geven. 

21.3.2.3 Kenmerken van de afdichting van harsen 
Een harsafdichting kan worden aangebracht bij gelijk welke waarden voor de resulterende helling 
van betonnen oppervlakken. 
Deze afdichting wordt op de betonnen ondergrond hechtend aangebracht. 
Het harsafdichtingssysteem bestaat achtereenvolgens uit: 
- een geëigende primer die voor de hechting op de ondergrond zorgt; 
- het hars als afdichtingslaag, die aangebracht wordt in 2 lagen; 
- een kleeflaag of oppervlaktebehandeling die de hechting aan de beschermlaag mogelijk maakt. 
De afdichtingen bestaande uit harsen op betonnen ondergrond voldoen aan het geheel van de 
voorschriften die vervat zijn in de goedkeuringsleidraden G0003 van de BUtgb en beschikken over 
het bewijs van certificatie door een onafhankelijke instelling. Voor de actuele stand van de geldige 
ATG-certificaten, kunt u op de website van de BUtgb terecht: http://www.butgb.be. 
Een harsafdichting die beschikt over een ATG-certificaat, is vrijgesteld van voorafgaande technische 
keuring. 
Indien de opdrachtnemer een harsafdichting wenst te gebruiken die niet over een ATG-certificaat 
beschikt, dan wordt dit ter goedkeuring voorgelegd aan de aanbestedende overheid. Uit het 
voorgesteld technisch dossier moet blijken dat de harsafdichting voldoet aan het geheel van de 
technische voorschriften voorzien in de voormelde goedkeuringsleidraad. 
Als de aanbestedende overheid het voorstel van de opdrachtnemer aanvaardt, wordt de 
harsafdichting onderworpen aan de voorafgaande technische keuring. Deze keuring bestaat uit de 
realisatie van de proeven voor het nazicht van de voorschriften uit de goedkeuringsleidraad G0003. 
Alle kosten voor de voorafgaande technische keuring van de te verwerken producten zijn ten laste 
van de opdrachtnemer. Er wordt geen termijnsverlenging toegekend voor het uitvoeren van deze 
proeven en van de voorafgaande technische keuring. 
Het gebruik van stijve epoxyharsen als afdichting zoals beschreven in §4.2.2.1.1.1 van de OCW 
handleiding A83/12 is niet toegelaten. 
De harsafdichting heeft een nominale dikte van 2,5 mm of meer, naargelang de waarde die voorkomt 
in de technische goedkeuring. Zij wordt minstens in 2 lagen aangebracht. 
De primer voor de hechting op de ondergrond is eigen aan het hars. Deze primers staan vermeld in 
de technische goedkeuring van het hars. Indien men een andere primer wil gebruiken, dan zal op 
voorhand door de opdrachtnemer moeten aangetoond worden met behulp van een 
geschiktheidsproef dat de primer aan alle eisen voldoet. De kosten voor deze proef vallen ten laste 
van de opdrachtnemer. 
Het gebruik van een primer bestaande uit een niet-reactief hars (bijvoorbeeld met een oplosmiddel) 
is niet toegelaten. 
De kleeflaag of oppervlaktebehandeling om de hechting van de beschermlaag mogelijk te maken, 
mag geen vocht vasthouden. Dit zou anders tot blaasvorming kunnen leiden door het aanbrengen 
van de warme beschermlaag.  

http://www.butgb.be/
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De kenmerken van de producten zijn verenigbaar met de beschermlaag uit gietasfalt en met de 
betonnen drager. Een beschermlaag in asfaltbeton is niet toegelaten. 
De verschillende mogelijke combinaties zijn opgegeven in de technische goedkeuring van de 
harsafdichting.  

21.3.3 Kenmerken van de klassieke beschermlaag 
In het rijbaangedeelte bestaat een definitieve beschermlaag uit gietasfalt of asfaltbeton; deze twee 
soorten van beschermlagen worden de klassieke beschermlagen genoemd.  
De beschermlaag moet verenigbaar zijn met het gebruikte afdichtingstype. 

21.3.3.1 Klassieke beschermlaag van gietasfalt 
Dit materiaal wordt steeds hechtend aangebracht, in het geval van een losliggende gietasfalt is de 
resulterende helling kleiner dan of gelijk aan 6 %. Wanneer de afdichting volledig hechtend is 
aangebracht kan de beschermlaag in gietasfalt tot een resulterende helling van 12 % worden 
aangebracht mits het mengsel wordt aangepast om deze uitvoering mogelijk te maken. 
Het gietasfalt wordt aangebracht in één laag met een nominale dikte van 30 mm (eventueel 25 mm 
in bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld bij te geringe beschikbare dikte). 
Een beschermlaag in gietasfalt wordt altijd volledig hechtend aangebracht. 
Het mengsel voldoet aan de bepalingen van een beschermingslaag voor brugdekken GAB D volgens 
SB 250-14-5.5.2. 

21.3.3.2 Klassieke beschermlaag van bitumineus mengsel type APO-C / APO-D 
APO is een asfaltmengsel voor een onderlaag volgens de fundamentele methode van NBN EN 13108-
1.  
Dit materiaal mag slechts gebruikt worden op oppervlakken met een resulterende helling die niet 
groter is dan 12 %. In combinatie met een afdichtingslaag bestaande uit een hars mag geen 
beschermlaag in asfaltbeton worden toegepast. 
Zijn samenstelling stemt op alle vlakken overeen met de bepalingen van SB 250-14-5.5.2. 

21.3.4 Kenmerken van de speciale beschermlaag  
De beschermlaag is verenigbaar met het gebruikte afdichtingstype. 
Er wordt een voorlopige beschermlaag aangebracht op de tijdens de werken zichtbaar blijvende 
verticale gedeelten om elke beschadiging van de afdichting te vermijden bij het verdichten, zowel 
van de beschermlaag als van de onderlaag of van de toplaag. 
De gedeelten van de afdichting die na het aanbrengen van de bedekking zichtbaar blijven, worden 
bijkomend beschermd door de speciale beschermlaag. Deze beschermlaag is bestand tegen UV-licht. 

21.3.4.1 Speciale beschermlaag van membranen 
Als verticale en sterk hellende wanden afgedicht zijn met een geprefabriceerd membraan, dan wordt 
die afdichting beschermd door het aanbrengen van een tweede geprefabriceerd membraan dat 
overeenstemt met de voorschriften van SB 260-32-21.3.2.2. 
Als deze tweede laag aan de lucht blootstaat, moet zij tegen UV-licht bestand zijn. 

21.3.4.2 Speciale beschermlaag van harsen 
Als verticale en sterk hellende wanden worden afgedicht met een hars dan wordt deze afdichting 
beschermd door het aanbrengen van een extra harslaag of slijtlaag. Deze speciale beschermlaag is 
compatibel met de harsafdichting waarop deze wordt aangebracht. 
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Bij een blijvende blootstelling aan de lucht is de speciale beschermlaag tegen UV-licht bestand. Dit 
kan door het instrooien van de laag volgens de voorschriften van de fabrikant of dit kan een 
intrinsieke eigenschap zijn van de slijtlaag zelf. In elk geval wordt dit voorafgaandelijk aangetoond 
door uitvoering van de proef volgens NBN EN 1062-11 (1000h - UVA), waarbij geen blaasvorming, 
scheuren of delaminatie mogen voorkomen. 

21.3.5 Kenmerken van de drainage-inrichting 

21.3.5.1 Drains 
De drains van 100 mm breed worden in open epoxybeton uitgevoerd en ingewerkt in de dikte van de 
beschermlaag (behalve bij speciale beschermlagen), die dan niet dunner mag zijn dan 25 mm. Het 
open epoxybeton bestaat uit aggregaten die met hars aan elkaar zijn gekit. De drains van micro-
epoxybeton worden op de bouwplaats vervaardigd uit een mengsel, bereid met: 
- schone en droge ronde steen 4/8, in zakken voorverpakt en geleverd; 
- vulmiddel- en solventvrij tweecomponentenepoxyhars dat voldoende vloeibaar is om de 

aggregaten te omhullen en voldoende viskeus om niet af te druipen. 
Het harsgehalte bedraagt ten minste 3 % van de massa van de aggregaten. 
Het bekomen micro-epoxybeton heeft een schijnbare volumieke massa van ongeveer 1,6 kg/dm³ en 
bevat ongeveer 37 % holle ruimte. 
De druksterkte van het micro-epoxybeton (gemiddelde van zes meetwaarden) moet volgens NBN EN 
12190 na 7 dagen gelijk zijn aan of groter zijn dan 10 MPa. 
Het gebruik van geprefabriceerde drains wordt niet toegelaten. 
De opdrachtdocumenten bepalen de locaties waar de drains geplaatst worden. 

21.3.5.2 Spuiers 
Om het infiltratiewater dat tot in de drainagevoorzieningen geraakt te kunnen evacueren, dienen er 
spuiers te worden aangebracht.  
Voor alle onderdelen van een spuier moet steeds een corrosiebestendig materiaal worden gebruikt. 
Meestal is dat roestvast staal of polyethyleen (HDPE). Gewoon staal (corrosie) en lood (mag niet in 
direct contact komen met beton) zijn niet toegestaan. Voor de afvoerbuizen wordt meestal PVC 
gebruikt. 
Een spuier moet steeds voorzien zijn van een flens om de afdichting aan te sluiten. Hij moet zo 
ontworpen zijn, dat de integriteit van de verzameldrain voor infiltratiewater gehandhaafd blijft (geen 
indringing in of versperring van de afvoerinrichting). 
Op alle laagste punten van iedere drainage-inrichting dient er een spuier te worden aangebracht, 
tenzij op die plaats een kolk voorzien is die over een extra inlaat op het niveau van de afdichting 
beschikt en dus ook dienst doet als spuier.  
De opdrachtdocumenten bepalen het aantal spuiers dat geplaatst moet worden. 

21.3.6 Kenmerken van een beschermend profiel 
Het gebruik van een beschermend profiel is enkel toegelaten bij een randbalk in combinatie met een 
gewapend bitumineus membraan. 
Het beschermende profiel bestaat uit roestvast staal van kwaliteit AISI 316 of uit een ander, niet-
corroderend of tegen corrosie behandeld metaal. Het is minimum 0,8 mm dik en niet langer dan 
3000 mm. 
Het profiel is bovenaan voorzien van een rand waarin een afdichtingskit volgens SB 260 32-4.1 wordt 
verwerkt. 
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Het wordt op de opstand bevestigd met behulp van roestvaste schroeven met draagring en rubberen 
onderlegring; de afstand tussen deze mechanische bevestigingsmiddelen is 300 mm. 
Hierbij wordt verwezen naar § 4.5.1.3 van OCW handleiding A83/12 waarbij de figuur 4.6 wordt 
vervangen door volgend typedetail van figuur 32-21-3: 

 
Figuur 32-21-3: Typedetail beschermend profiel 

 Wijze van uitvoering 
Met het plaatsen van een afdichting beoogt men de globale bescherming van de constructie. Hiertoe 
moet zij aansluiten op de voegen, de straat- en/of trottoirkolken en elke andere uitrusting die vastzit 
aan het te beschermen oppervlak. Bovendien loopt ze zonder onderbreking door tot aan de randen 
van het kunstwerk, tenzij de opdrachtdocumenten dit anders bepalen. 

21.4.1 Voorbereiding van de ondergrond 

21.4.1.1 Betonnen ondergrond 
Vooraleer het aanbrengen van de afdichting kan beginnen, wordt nagegaan of de ondergrond (beton 
van het brugdek en eventuele reparaties) aan de eisen voldoen gesteld in SB 260-32-21.3.1. De 
opmeting van de brugdekplaat volgens SB 260 32-21.8 wordt hiervoor als input gebruikt. 
Indien het nabehandelingsmiddel dat wordt aangebracht om het oppervlak van het vers afgewerkt 
beton te beschermen, niet verenigbaar is met de kleefvernis of de afdichting zelf, wordt het product 
verwijderd door stralen. 
Boucharderen, vlamstralen en afbijten zijn niet toegelaten.  
Wanneer de afdichting van gietasfalt niet-hechtend wordt uitgevoerd, moet in voorkomend geval, 
het nog aanwezige kleefvernis op de betonnen drager verwijderd worden door stralen. 
In het geval van een bestaand betonnen brugdek dienen de kenmerken van een nieuwe betonnen 
drager zo goed mogelijk te worden benaderd. Daartoe dient de uitbraak van de bestaande 
brugbedekking met de nodige omzichtigheid te gebeuren zodat schade aan het beton wordt 
vermeden. Veroorzaakt de opdrachtnemer bij de uitbraak toch schade dan herstelt de 
opdrachtnemer op zijn kosten al de schade. 
Scheuren vanaf 0,3 mm dienen te worden behandeld door middel van injectie volgens SB 260-34-5. 
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Het uitkappen van scheuren volgens §3.4.5 van de OCW handleiding A83/12 is niet toegelaten. 
De opdrachtnemer legt voorafgaandelijk de uitvoeringsmethodes en materialen per toepassing ter 
goedkeuring voor aan de aanbestedende overheid. 

21.4.1.1.A HERSTELLEN VAN DE BETONNEN ONDERGROND 
De onvlakheden, inzinkingen, trappen en uitsteeksels worden weggewerkt door toepassing van één 
van de hiernavolgende technieken.  
Voorafgaandelijk aan deze herstellingswerken worden de te behandelen oppervlakken ontstoft en 
worden alle nodige voorbereidende werken hiervoor uitgevoerd. 
Het gebruik van een harsmortel wordt niet toegelaten voor het uitvoeren van herstellingen omdat 
deze een andere uitzettingscoëfficiënt heeft dan beton en het een gevaar vormt voor corroderende 
wapening. 
De ondergrond moet uiteindelijk in alle gevallen voldoen aan de eisen gesteld in SB 260-32-21.3.1.  

21.4.1.1.A.1 Herstelling met herstelmortel op basis van hydraulische bindmiddelen (PCC/CC-
mortel) 

De herstellingswerkzaamheden met deze mortel worden uitgevoerd volgens de bepalingen van 
SB 260-34-1.1. 
Na plaatsing van de herstelmortel wordt het oppervlak beschermd met een nabehandelingsproduct. 
Een alternatieve effectieve bescherming mag worden voorgesteld in functie van de 
weersomstandigheden (plaatsen van beschermende plastiekfolie, enz.). 
In elk geval voorziet men een bescherming tegen uitspoeling door regenwater gedurende minstens 
de volgende 12 uur (bindingstijd). 

21.4.1.1.A.2 Herstelling met beton of microbeton 
Het beton en het microbeton hebben, conform de bepalingen van SB 260-25, de volgende 
specificaties: 
- de sterkteklasse is C 35/45; 
- de omgevingsklasse is EE4 (luchtbelvormer niet verplicht); 
- de W/C-factor is kleiner of hoogstens gelijk aan 0,45; 
- het cement is LA-cement; 
- de maximale korrelmaat van microbeton Dmax = 8 mm. 
De voorbereiding van het te herstellen betonoppervlak gebeurt volgens eenzelfde procedure als deze 
die beschreven is in PTV 563 van BCCA, bijlage B, paragraaf B.1. 
Voor een goede hechting van het microbeton wordt het oppervlak van de drager bevochtigd, zonder 
dat er evenwel een waterfilm op wordt gevormd. Daartoe blaast men, na de bevochtiging, het 
oppervlak droog met druklucht. 
Bij een dikte kleiner dan 60 mm moet het oppervlak van de drager ruw genoeg zijn om een 
mechanische hechting te verzekeren, om zo voldoende weerstand te bieden tegen schuifkrachten in 
het contactvlak. 
Het kan nodig zijn technologische verbindingswapening te plaatsen om de effecten van verhinderde 
krimp op te vangen. 
Na plaatsing van het beton of microbeton wordt het oppervlak beschermd met een 
nabehandelingsproduct dat beantwoordt aan de bepalingen terzake van EN 13670. Men moet een 
droge film plaatsen van 40 µm, wat per m² neerkomt op 200 g nabehandelingsproduct met een 
drooggehalte van 20 %. 
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Het product brengt men aan volgens de voorschriften van de fabrikant op een vochtig oppervlak, 
zonder dat er evenwel een waterfilm op gevormd wordt (wachten bij regenweer). 
Men brengt het product aan onmiddellijk na het gladstrijken van het beton of microbeton. 
Een alternatieve effectieve bescherming mag worden voorgesteld in functie van de 
weersomstandigheden (plaatsen van beschermende plastiekfolie, enz.). 
In elk geval voorziet men een bescherming tegen uitspoeling door regenwater gedurende minstens 
de volgende 12 uur (bindingstijd). 

21.4.1.1.A.3 Overlaging bij renovatie met bitumineuze egaliseermassa  
Eerst moet een kleefvernis op de betonnen drager worden aangebracht. 
Over een drager, die droog moet zijn, wordt de egaliseermassa met een schuiver zodanig uitgespreid 
dat de dikte ervan boven de uitsteeksels zo klein mogelijk is. Deze operatie moet snel genoeg 
plaatsvinden om te vermijden dat het vlug afkoelend product niet goed meer kan uitgespreid 
worden. 

21.4.1.1.A.4 Overlaging bij renovatie met epoxyschraaplaag  
Onder epoxyschraaplagen dient een kleeflaag op epoxyharsbasis te worden toegepast.  
Daarna wordt de mortel uitgegoten en met een vloertrekker tot een zo klein mogelijke dikte 
uitgespreid; het gewenste niveau is dat van de uitsteeksels van de ondergrond.  
Vervolgens wordt de laag met kwarts (0,7/1,2 of 0,2/0,7 mm) afgestrooid.  
Losliggende korrels moeten na het uithardingsproces verwijderd worden. 

21.4.1.1.B KOGELSTRALEN EN ZANDSTRALEN BIJ EEN HECHTENDE AFDICHTING 
Kogelstralen van de ondergrond is altijd verplicht wanneer een afdichting hechtend wordt 
aangebracht. 
De verticale delen van de ondergrond en de onderdelen die niet goed kunnen bereikt worden door 
de machines gebruikt voor het kogelstralen, worden gezandstraald. Dit om alle cementmelk aan het 
oppervlak te verwijderen en een goede oppervlaktecohesie te bekomen. 
Na het kogel- en zandstralen wordt het oppervlak zuiver gemaakt, dit is ten laste van de uitvoerder 
van de stralingswerkzaamheden. Net voor aanbrengen van de afdichting maakt de aanbrenger van 
de afdichting op zijn beurt het oppervlak stofvrij. 

21.4.1.1.C AANBRENGEN DAMPSCHERMVORMEND IMPREGNEERMIDDEL 
In het geval van een hechtende afdichting dient na het kogelstralen een dampschermvormend 
impregneermiddel aan te worden gebracht om blaasvorming in de afdichting, te wijten aan de lucht 
opgesloten in de poriën van het beton, te vermijden. Zie hiertoe bijlage 10 van de OCW handleiding 
A83/12. 

21.4.1.1.D AFVLAKKEN ONEFFENHEDEN 
De lokale oneffenheden van het betonoppervlak (uitsteeksels en trapjes) worden laagsgewijs door 
middel van schuren of fijnfrezen afgevlakt. 
Bij globale oneffenheden (onvlakheden en bulten) mag schuren of fijnfrezen ook toegepast worden 
op voorwaarde dat de betondekking van de wapening na deze bewerking nog steeds toereikend 
blijft. Dit wordt eerst nagegaan.  
In geval van een ontoereikende betondekking wordt de vlakheid gecorrigeerd door middel van een 
vlakheidscorrectiemortel voor brugdekken, klasse R4 volgens SB 260-34-1. 
Bij het schuren worden machines ingezet met horizontaal roterende schijven. Deze machines 
'schaven' een laagje af van het oppervlak door met scherpe synthetische diamantkorreltjes over het 
oppervlak te wrijven. Schuurmachines worden aangewend voor het verwijderen van een laag van 
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1 à 3 mm van het oppervlak. Het herhaaldelijk en langdurig schuren over eenzelfde oppervlak levert 
een grotere of diepere schuurprestatie. 
Het fijnfrezen van beton is het loswoelen van beton met beitels die bevestigd zijn op een horizontaal 
roterende cilinder. De laag van het betonoppervlak die op deze manier verwijderd wordt, is dikker 
dan in geval van schuren. 
Fijnfrezen onderscheidt zich van gewoon frezen door de kleinere afstand (minder dan 8 mm) tussen 
de beitels. 
Er mogen alleen machines worden gebruikt waarvan de afmetingen in verhouding staan tot de 
grootte en de aard van de te behandelen gebreken. 

21.4.1.2 Stalen ondergrond 
Alle stalen oppervlakken die worden afgedicht, worden voorafgaandelijk gestraald tot graad Sa 2½ en 
onmiddellijk behandeld met een corrosiebeschermingsproduct dat verenigbaar is met het gekozen 
afdichtingssysteem, dus met het kleefvernis en met de gietasfalt. De anti-roest laag die op een stalen 
ondergrond werd aangebracht moet droog zijn. 
De nieuwe stalen drager is zuiver. Hij is ontdaan van alle resten van slijk, stof of andere vreemde 
stoffen. Het waterdicht maken mag slechts beginnen als er zich geen water op het stalen draagvlak 
bevindt, voor zover de technische goedkeuring van de afdichting geen strengere eisen stelt. Het staal 
is op het oog en op de tast droog. Bij regenval wordt het werk onderbroken, uitgenomen indien 
speciale voorzorgsmaatregelen werden genomen, met toestemming van de aanbestedende 
overheid. 

21.4.2 Uitvoering van de afdichting 

21.4.2.1 Algemene regels voor het aanbrengen van een afdichting 
Zie hiertoe § 4.4.1. van de OCW handleiding A83/12. 
Overlapping van afdichtingsmembranen moeten altijd stroomafwaarts gericht zijn. Dit wordt ook 
geëist wanneer de beschermlaag uit gietasfalt bestaat. Een overlapping van 100 (± 20) mm is voor 
alle membranen verplicht. 
Bij het aanbrengen van de afdichting moet de ouderdom van de ondergrond en/of van zijn eventuele 
herstelling ten minste gelijk zijn aan het minimum, dat voorzien is in het technisch dossier. 
In het bijzonder wordt met de hiernavolgende voorschriften rekening gehouden: 
- de afdichting wordt niet eerder op het beton of microbeton geplaatst dan na de door de fabrikant 

van het afdichtingsproduct geëiste uithardingstijd, zonder kleiner te zijn dan 21 dagen bij een 
temperatuur van 20 °C of 28 dagen bij een temperatuur van 5 °C. Als de fabrikant niets vermeldt, 
neemt men een uithardingstijd aan voor het beton van minstens 28 dagen; 

- herstelling met een cementgebonden herstelmortel vereist, alvorens de afdichting aan te 
brengen, een uithardingstijd die minstens gelijk is aan de door de fabrikant van het 
afdichtingsproduct geëiste waarde, zonder dat die kleiner is dan 7 dagen bij 20 °C of 15 dagen bij 
5 °C; 

- de ondergrond is zuiver en ontdaan van alle resten van slijk, stof of andere vreemde stoffen; 
- de bij de plaatsing minimaal te respecteren hygrothermische omstandigheden en de maximaal 

toegelaten vochtigheid van de ondergrond zijn bepaald in het technisch dossier van de afdichting; 
- het waterdicht maken mag slechts beginnen als er zich geen water op het draagvlak bevindt. 

Beton moet op het oog en op de tast droog zijn. Bij overtocht van een brander of warme lucht op 
het beton mag deze niet meer van kleur veranderen; 

- bij regenval wordt het werk onderbroken, uitgenomen indien speciale voorzorgsmaatregelen 
worden genomen met toestemming van de aanbestedende overheid. 
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21.4.2.2 Aanbrengen van de afdichting van gietasfalt 

21.4.2.2.A BETONNEN ONDERGROND 
Zie hiertoe § 4.4.4. van de OCW handleiding A83/12. 

21.4.2.2.A.1 Verwerking van het kleefvernis 
De hoeveelheid kleefvernis is voldoende om een éénvormig glanzend aspect te verkrijgen na droging. 
Het kleefvernis wordt op de constructie aangebracht in stroken van 20 cm breed langsheen de 
opstanden en de randen, alsook langsheen de omtrek van de stroken glasvlies waarvan hierna 
sprake. 

21.4.2.2.A.2 Verwerking van het glasvlies 
De overlappingen zijn in langsrichting en dwarsrichting ongeveer 5 cm. 
Het glasvlies: 
- wordt geplaatst tot op 20 cm van de opstanden en randen van het brugdek (het overblijvende 

gedeelte van het draagvlak werd bestreken met kleefvernis); 
- mag noch beschadigd noch vervormd zijn geweest tijdens het vervoer, het verhandelen of het 

plaatsen; 
- mag na de plaatsing geen plooien vertonen; 
- mag niet kunnen opwaaien, de nodige middelen moeten hiertoe worden aangewend; 
- moet absoluut droog zijn op het ogenblik dat het gietasfalt aangebracht wordt. 

21.4.2.2.A.3 Verwerking van het gietasfalt 
De constantheid van de productie moet worden gewaarborgd. Om dit te realiseren is men verplicht 
om alle bestanddelen van het mengsel automatisch in de menginstallatie te doseren. Handmatige 
toevoegingen in de menginstallatie of in de roerketels zijn verboden. 
Het oppervlak in gietasfalt met een strijkbord effenen is bevorderlijk voor de homogeniteit. 
Het gietasfalt wordt vervoerd in mechanische roerketels waarbij regeling van de verwarming 
mogelijk is en zodanig dat een homogeen mengsel verkregen wordt. Het mengsel wordt verplicht 
aangelegd in twee lagen van nagenoeg gelijke dikte (de totale nominale dikte bedraagt in dit geval 15 
mm). De tweede laag wordt onmiddellijk na de eerste aangelegd, waarbij de naden 50 cm 
verspringen t.o.v. die van de eerste laag. 
Tijdens het aanleggen is de temperatuur van het gietasfalt conform aan tabel 32-21-2. 

Type bindmiddel Temperatuur van het gietasfalt (°C) 
 
Minimum Maximum 

gewoon wegenbitumen 50/70 190 220 
gewoon wegenbitumen 35/50 200 230 
gewoon wegenbitumen 20/30 210 230 
andere bindmiddelen of bij het 
gebruik van additieven 

volgens de richtlijnen van de leverancier van het bindmiddel 
en/of het additief 

Tabel 32-21-2: temperatuursgrenzen voor gietasfalt 

De naden van de bovenlaag worden gedicht door opwarming over een breedte van 10 cm en vlak 
gestreken met een troffel. 
De afdichtingslaag van gietasfalt loopt door op de afgeschuinde kanten met een maximumhelling van 
45 ° en waarvan de hoogte niet meer dan 3 cm bedraagt. 
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Wanneer de opstaande kanten hoger zijn, wordt de afdichting ervan uitgevoerd met een 
geprefabriceerd membraan dat voldoet aan de voorschriften van SB 260-32-21.3.2.2. 

21.4.2.2.B STALEN ONDERGROND 

21.4.2.2.B.1 Verwerking van het kleefvernis 
De hoeveelheid kleefvernis is voldoende om een éénvormig glanzend aspect te verkrijgen na droging. 
Het kleefvernis wordt over de volledige oppervlakte van de constructie aangebracht. 

21.4.2.2.B.2 Verwerking van het gietasfalt 
De verwerking gebeurt zoals in het geval van een betonnen ondergrond zoals beschreven in 
SB 260-32-21.4.2.2.A.3. 

21.4.2.3 Aanbrengen van de afdichting van membranen 
Zie hiertoe § 4.4.2. van de OCW handleiding A83/12. 
De verwerking gebeurt overal zoals beschreven in het technisch dossier van het gebruikt product. 
Opstanden zorgen voor plotselinge richtingsveranderingen in het oppervlak van het brugdek, 
hierdoor ontstaan inspringende hoeken. Bij het afdichten met een bitumineus membraan over deze 
inspringende hoeken zijn hiervoor steeds afschuiningen aanwezig.  
De afschuiningen onder 45° hebben rechthoekszijden van minimum 20 mm zoals aangegeven in 
volgend typedetail van figuur 32-21-4: 

 
Figuur 32-21-4: typedetail uitsparingen en afschuiningen 

 
Deze afschuiningen zijn bij voorkeur reeds aangebracht door middel van aangepaste bekisting bij het 
betonstorten. Indien dit niet het geval is, worden zij gerealiseerd door middel van een geschikte 
bijwerkmortel of door voorgevormde bitumineuze banden met een driehoekig profiel.  
De afschuiningen maken deel uit van de aanneming, indien zij achteraf aangebracht worden dan 
kunnen hiervoor geen kosten aan de aanbestedende overheid worden aangerekend. 

21.4.2.4 Aanbrengen van de afdichting van harsen 
Zie hiertoe § 4.4.3. van de OCW handleiding A83/12. 
De verwerking gebeurt overal zoals beschreven in het technisch dossier van het gebruikt product. 
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21.4.2.5 Aansluiting tussen verschillende afdichtingsystemen 

21.4.2.5.A AANSLUITING GIETASFALT/BITUMINEUS MEMBRAAN 
Ingeval een membraan gebruikt wordt om een afdichting van gietasfalt aan te vullen, moet de 
verbinding tussen de twee materialen dusdanig uitgevoerd worden dat het membraan de afdichting 
van gietasfalt overlaagt over een breedte van 20 cm. De tweede laag gietasfalt van de dubbellaagse 
uitvoering of de gietasfalt beschermlaag wordt vervolgens op het bitumineus membraan geplaatst.  
Het bitumineus membraan moet dus altijd worden gesandwicht tussen twee lagen van gietasfalt en 
moet om redenen van de overlapping compatibel zijn met gietasfalt. 

21.4.2.5.B AANSLUITING BITUMINEUS MEMBRAAN/HARS 
De aansluiting gebeurt zodanig dat het hars het bitumineus membraan overlaagt over een breedte 
van 20 cm. De verenigbaarheid van het systeem “hars op membraan” dient te worden aangetoond 
door een geschiktheidsproef. 
Indien toch wordt geopteerd om het hars te overlagen met bitumineus membraan dient dit 
eveneens over 20 cm te gebeuren. De verenigbaarheid van het systeem “membraan op hars” dient 
eveneens te worden aangetoond door een geschiktheidsproef. 
Bovenstaande keuze is afhankelijk van de helling, in die zin dat stroomopwaarts gerichte naden 
verboden zijn. 

21.4.2.5.C AANSLUITING GIETASFALT/HARS 
De beschouwingen van SB 260-32-21.4.2.5.A en SB 260-32-21.4.2.5.B zijn ook hier van toepassing. 
In de overlappingszone moet het gietasfalt altijd op zijn ondergrond hechten. 

21.4.3  Uitvoering van de beschermlaag 
De afdichting wordt overal beschermd met één van de onder SB 260-32-21.1.2.2 beschreven 
materialen. Hiertoe worden geen werfvoertuigen ingezet die de afdichting zouden kunnen 
beschadigen. 
De beschermlaag wordt zo spoedig als mogelijk aangebracht (zie tabel 2.2 van de OCW handleiding 
A83/12) en zeker binnen de 10 werkdagen volgend op de voltooiing van een vooraf bepaald lot van 
de afdichtingslaag, maar na de betekening van de gunstige uitslagen van de controles op de 
afdichting volgens SB 260-32-21.6. 

21.4.3.1 Gietasfalt 
Zie hiertoe § 5.4.1. van de OCW handleiding A83/12. 
Een beschermlaag uit gietasfalt kan toegepast worden bij afdichtingslagen bestaande uit een hars, 
een bitumineus membraan of gietasfalt zelf. Zij kan wel enkel toegepast worden op nagenoeg 
horizontale oppervlakken (helling ≤ 12 %). 

21.4.3.1.A VERWERKING VAN HET GIETASFALT 
Het gietasfalt wordt vervoerd in mechanische roerketels waarbij regeling van de verwarming 
mogelijk is en zodanig dat een homogeen mengsel verkregen wordt. Het gietasfalt wordt aangelegd 
in een laag van gemiddeld 30 mm dikte met een minimumdikte van 25 mm. 
Tijdens het aanbrengen is de maximum temperatuur van het gietasfalt conform aan tabel 32-21-2. 

21.4.3.1.B STORTNADEN 

21.4.3.1.B.1 Grondplan 
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Vóór het aanbrengen van de beschermlaag zal de aannemer een grondplan voorleggen van de 
overlangse stortnaden die zullen voorkomen in de beschermlaag en in de bovenliggende lagen van 
de verharding. Alle stortnaden bevinden zich in een zone met een breedte van 300 mm. Dit geldt niet 
voor de naden bij gelijktijdige uitvoering van de bovenliggende lagen. 

21.4.3.1.B.2 Uitvoering 
De stortnaden van de beschermlaag worden als volgt uitgevoerd. Het aangietvlak en het bovenvlak 
van het gietasfalt worden opgewarmd om een versmelting tussen het reeds aangebrachte en het 
verse gietasfalt te waarborgen. Na de uitvoering van de naad wordt het bovenvlak terug opgewarmd 
en vlak gestreken. De naden mogen onder geen beding open komen te staan. 

21.4.3.2 Bitumineus mengsel type APO-C of APO-D 
Zie hiertoe §5.4.2. van de OCW handleiding A83/12. 
De verwerking van het bitumineus mengsel type APO-C of APO-D gebeurt volgens SB 250-6-2.4.2.3. 
Het mengsel APO-C wordt aangelegd in een laag met nominale dikte van 40 mm. Een mengsel APO-D 
kan aangelegd worden met een nominale dikte van 30 mm. 
Een beschermlaag uit asfaltbeton kan toegepast worden wanneer de afdichtingslaag uit gietasfalt of 
een bitumineus membraan bestaat, het is verboden deze aan te brengen op een afdichting uit hars.  
Zij kan wel enkel toegepast worden op nagenoeg horizontale oppervlakken (helling ≤ 12 %). 

21.4.3.3 Membranen  
Voor de verticale en sterk hellende oppervlakken kan een speciale beschermlaag bestaande uit een 
bitumineus membraan worden toegepast. 
De membraanbeschermlaag wordt verwerkt zoals beschreven in het technisch dossier van het 
gebruikt product. Als deze tweede laag aan de lucht blijft blootstaan, moet zij tegen UV-licht bestand 
zijn. 
Wanneer de horizontale beschermlaag uit gietasfalt bestaat dan wordt deze eerst aangebracht. 
Daarna wordt de membraanbeschermlaag aangebracht op de verticale en sterk hellende 
oppervlakken. 
Op de plaatsen waar de gietasfaltbeschermlaag en de membraanbeschermlaag samenkomen, 
overlaagt de membraanbeschermlaag de gietasfaltbeschermlaag over een minimumbreedte van 
20 cm. 
Wanneer de horizontale beschermlaag uit asfaltbeton bestaat, dan wordt eerst de membraan 
beschermlaag op de verticale en sterk hellende oppervlakken aangebracht. De overlap tussen de 
membraan beschermlaag en de membraan afdichting bedraagt minimum 100 mm in het horizontale 
vlak, zoals ook aangegeven op de opdrachtdocumenten. Vervolgens wordt de horizontale 
beschermlaag uit asfaltbeton aangebracht. 
Wanneer de baan voorzien is van een minerale bescherming tegen UV-licht (leischilfers, enz.), wordt 
ervoor gezorgd dat de banen elkaar overlappen aan de rand die deze minerale bescherming niet 
heeft. 
In het geval er een horizontale beschermlaag in gietasfalt aanwezig is, wordt er bij het aanbrengen 
van een membraan beschermlaag in de overgang tussen de horizontale overlap met het gietasfalt en 
het verticaal gedeelte een afschuining aangebracht. Deze afschuining kan pas worden uitgevoerd 
nadat de afdichting en horizontale beschermlaag werden geplaatst. Zij wordt dan ook gerealiseerd 
door een voorgevormde bitumineuze band met een driehoekig profiel. De afschuining onder 45° 
heeft rechthoekszijden van minimum 20 mm Het leveren en aanbrengen van de afschuiningen is 
inbegrepen in de post voor het plaatsen van het membraan als beschermlaag op verticale en/of sterk 
hellende oppervlakken. 
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21.4.3.4 Harsen 
Voor de verticale en sterk hellende oppervlakken kan een speciale beschermlaag bestaande uit een 
hars worden toegepast alsook de afdichting zelf van hars is.  
De harsbeschermlaag wordt verwerkt zoals beschreven in het technisch dossier van het gebruikt 
product. 
De speciale beschermlaag wordt eerst aangebracht, nadien wordt dan de beschermlaag op het 
horizontale oppervlak uitgevoerd. 

21.4.3.5 Aansluiting tussen verschillende soorten van beschermlagen 
Zie hiertoe § 5.6. van de OCW handleiding A83/12. 

21.4.3.5.A AANSLUITING TUSSEN GIETASFALT EN ASFALTBETON 
Om scheurvorming op de verbinding tussen beiden te voorkomen dient op die verbinding een 
geschikte voegvulling te worden toegepast naar analogie met toplagen. 

21.4.3.5.B AANSLUITING TUSSEN SPECIALE EN KLASSIEKE BESCHERMLAAG 
Er moet worden aangetoond dat de speciale beschermlaag te verenigen is met de laag of lagen 
waarmee zij in aanraking komt (door de ATG-documenten van de afdichting hierop na te slaan of 
geschikte voorproeven te verrichten). 
De klassieke beschermlaag dient uiterst voorzichtig te worden aangebracht zodat de eerder 
aangebrachte speciale beschermlaag niet wordt beschadigd. 
De verbinding dient te worden afgewerkt met een geschikt voegvullingsproduct. 

21.4.4 Uitvoering van de drainage 
De drainage-inrichtingen dienen te worden aangebracht op de afdichtingslaag en zodanig dat ze 
dezelfde dikte bekomen als de van toepassing zijnde beschermlaag. 
Draineren is noodzakelijk onder kolken, aan uitzetvoegen en andere singuliere punten. Tenzij anders 
vermeld in de opdrachtdocumenten is het verbinden van deze verschillende drainage-inrichtingen 
onderling, bv. onder weggoot, niet nodig. Onder iedere drainage-inrichting dient een voorziening te 
worden aangebracht opdat het ingesijpelde water kan worden afgevoerd, deze zogenaamde spuiers 
zijn dus noodzakelijk. Bij drainage aan de kolken moet de kolk zodanig ontworpen zijn dat de kolk de 
functie van de spuier overneemt zoals weergegeven in het principedetail op figuur 32-21-5.  
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Figuur 32-21-5: Straatkolk voorzien van een extra inlaat op het niveau van de afdichting 

Spuiers als ontluchtingsbuisjes gebruiken bij gietasfalt is niet toegestaan, omdat dit gevaar inhoudt 
voor waterindringing onder de afdichting.  
Spuiers kunnen in de brugdekplaat worden ingestort of achteraf in een uitsparing worden 
aangebracht. Bij nieuwe brugdekken dienen ze voorafgaandelijk het storten te worden geplaatst 
waarbij de nodige voorzieningen worden genomen opdat de spuiers bij het storten niet verstopt 
raken.  
Een ingestorte spuier dient te worden uitgevoerd volgens figuur 32-21-6. Deze figuur vervangt figuur 
11.3 uit de OCW handleiding A83/12. Het is belangrijk dat bovenaan de spuier aan alle inlaten 
drainerend materiaal voorzien wordt met een minimum van 50 mm. 

 
Figuur 32-21-6: ingestorte spuier met voldoende drainage aan alle inlaten 
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Epoxydrains dienen in situ na de beschermlaag in de voorziene uitsparingen te worden aangebracht. 
Het gebruik van geprefabriceerd epoxydrains wordt niet toegelaten. De in situ uitvoering met het 
micro-epoxybeton mag slechts worden aangebracht bij temperaturen ≥ 5 °C. Tijdens de 
polymerisatie van het epoxyhars moet de drain tegen regen en condensatie worden beschermd. Aan 
de waterspuwers moeten afdoende maatregelen worden genomen om te voorkomen dat er micro-
epoxybeton in de verzamelbuis loopt. 
Waterstroming naar de randen van de constructie toe moet worden vermeden, behalve indien 
bijzondere maatregelen getroffen worden om te vermijden dat het water langs de verticale wanden 
ervan kan aflopen. Dit geldt voor zowel zichtbare als verborgen vlakken (eindblokken, enz.). 
Voor drains stroomopwaarts van uitzetvoegen wordt verwezen naar de principedetails opgenomen 
in SB 260-32-31. 

21.4.5 Uitvoering van de verbinding tussen asfaltlagen en een opstaande rand in beton 
Tussen betonnen elementen al dan niet afgedekt met bitumineuze membranen of met harsen en de 
nieuw aan te brengen asfaltlaag wordt de voeg tussen beide materialen afgewerkt door het opgieten 
van de sponning met een voegvullingsproduct.  
Het opvullen van de voeg tussen asfalt en beton omvat: 
- het maken van een sponning; 
- het opgieten met een warm voegvullingsproduct; 
- alle bijhorende werken en leveringen. 
Het voegvullingsproduct is een warm verwerkt voegvullingsproduct volgens SB 250-3-16.1.1. 
De sponning heeft een nominale breedte van 10 mm en een nominale diepte van minimaal 30 mm. 
De toleranties in min en in meer op de breedte zijn 1 mm voor de individuele afmetingen.  
Sponningen worden alleen afgeschuind uitgevoerd bij wegen van bouwklassen B1 t.e.m. B5 
Het is toegelaten om de sponning te realiseren op de volgende manieren: 
- het aanbrengen van een verloren bekisting 

Deze bekisting bestaan bijvoorbeeld uit een materiaal (kunstschuim) dat voorzien is van een 
kleefzijde en dat enerzijds bestand is tegen de hoge temperaturen van gietasfalt en anderzijds 
snel en volledig met de vlam kan worden weggebrand; 

- het inzagen 
Indien de betonnen elementen afgedekt zijn met bitumineuze membranen of met harsen wordt 
in geen geval deze sponning ingezaagd of worden er geen acties uitgevoerd die de waterdichte 
lagen (membraan of hars) kunnen beschadigen. 

De sponning wordt nadien opgegoten met een warm voegvullingsproduct. 

21.4.6 Uitvoeren van een profilering 
Indien er een profilering moet gebeuren dan moet dit met een daarvoor bestemde specifieke laag 
gebeuren (§6.3.2 van de OCW handleiding A83/12). Het is niet toegelaten om de profilering te 
realiseren door een basislaag van de bedekking een veranderlijke dikte te geven. Slechts in zeer 
uitzonderlijke gevallen (beperkte dikte) kan de beschermlaag worden aangewend om te profileren. 
Profileren tussen afdichtingslaag en beschermlaag is niet toegelaten.  
Uitvullen onder de afdichtingslaag met een asfaltmengsel waarvan sprake in §6.3.3.1 en bijlage 13 
van de OCW handleiding A83/12 is niet toegelaten. 
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 Meetmethode voor hoeveelheden 

21.5.1 Voorafgaandelijke herstellingen van de betonnen drager. 

21.5.1.1 Voorafgaandelijke constructieve betonherstellingen 
Voorafgaandelijke constructieve betonherstellingen en injectie van scheuren m.i.v. van alle 
bijhorende voorafgaandelijke prestaties worden afgerekend onder de desbetreffende posten van 
SB 260-34. 

21.5.1.2 Voorafgaandelijke niet-constructieve betonherstellingen en overlagingen 
Het leveren en verwerken van microbeton en beton voor herstellingen en overlagingen m.i.v. 
nabehandeling en alle bijhorende prestaties wordt verrekend per m² te behandelen oppervlak. 
Het leveren en verwerken van bitumineuze egaliseermassa of epoxyschraaplagen voor overlagingen 
m.i.v. alle bijhorende prestaties wordt verrekend per m² te behandelen oppervlak. 
Het voorbereiden van het oppervlak (o.m. ontstoffen, voorbereiden egalisatie,…) voorafgaandelijk 
aan bovenvermelde niet-constructieve betonherstellingen en overlagingen m.i.v. alle bijhorende 
prestaties wordt verrekend per m² te behandelen oppervlak. 
Het gebeurlijk verwijderen van achtergebleven kleefvernis op de betonnen drager, m.i.v. alle 
bijhorende prestaties wordt verrekend per m² te behandelen oppervlak. 
Het kogelstralen, zandstralen, schuren en fijnfrezen ter voorbereiding van het oppervlak wordt 
opgemeten in m² te behandelen oppervlak. 

21.5.2 Afdichting en beschermlaag 
De afdichting en de beschermlaag worden beide opgemeten in m² af te dichten oppervlak volgens de 
bepalingen van SB 250-6-2.5, uitgezonderd wat de bepalingen over openingen groter dan 0,5 m² 
betreft.  
De aansluiting tussen de verschillende materialen vereist bij alle systemen meerhoeveelheden om de 
lagen goed op mekaar aan te sluiten en om aan die overgangen de waterdichtheid van het systeem 
te waarborgen. Deze meerhoeveelheden voor overlappingen of voor aansluitingen op singuliere 
punten komen niet in aanmerking voor betaling; zij vormen een aannemingslast, begrepen in de 
overeenkomstige post. 
Bij de systemen waar een speciale behandeling van stortnaden is toe te passen, is eveneens 
begrepen in de overeenkomstige post het aanbrengen van een bijkomend membraan van 500 mm 
breed ter plaatse van overlangse en overdwarse stortnaden in de beschermlaag uit bitumineus 
mengsel en in de bovenliggende lagen. 
Bij afdichtingen en beschermlagen worden openingen, hoe groot ze ook zijn, niet afgetrokken.  
De oppervlakte, opgemeten in m² volgens de hierboven beschreven regels, komt voor betaling in 
aanmerking. 

21.5.3 Drainage-inrichtingen 
De drainage-inrichtingen en spuiers worden elk verrekend onder een aparte post, waarbij telkens alle 
prestaties inbegrepen zijn. Indien de waterafvoer gebeurt via straatkolken, voorzien van extra 
waterinlaten, dan zijn de kosten hiervoor inbegrepen in de prijs van de straatkolken. 

21.5.4 Opvullen voegen tussen asfalt en opstaande rand in beton 
Het opvullen van de voeg tussen asfalt en een opstaande rand in beton wordt opgemeten per 
lopende m voeg. 
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 Controles 

21.6.1 Controle van de ondergrond 
Alle proeven en metingen gebeuren in situ en tegensprekelijk vóór aanvang van de verwerking van 
de afdichting. 

21.6.1.1 Oppervlaktesterkte 
Alvorens het aanbrengen van een hechtend afdichtingssysteem worden hechtsterktemetingen 
uitgevoerd ter bepaling van de oppervlaktesterkte. 
In het geval van een betonnen ondergrond wordt de oppervlaktesterkte aangetoond door het 
uitvoeren van trekproeven met een op het beton gekleefde ronde schijf met een diameter 
van 50 mm. Hierbij voert men één trekproef per 100 m² uit, met een minimum van 6 proeven om 
een betrouwbare beoordeling te kunnen doen.  
De proeven worden door een onafhankelijk en door de aanbestedende overheid goedgekeurd 
laboratorium of door de aanbestedende overheid zelf uitgevoerd volgens NBN EN 1542. In 
tegenstelling tot wat in de norm gesteld wordt, worden de testen in situ uitgevoerd i.p.v. op 
monsters. 
De criteria zijn vermeld in SB 260-32-21.3.1.1.  
Bij nieuwbouw wordt het uitvoeren van de controle en het herstellen van de plaatsen beschadigd 
door de controleproeven verrekend in de bijhorende posten in geval de oppervlaktesterkte voldoet. 
In alle andere gevallen zijn deze een last van de aanneming. Deze herstellingen worden uitgevoerd 
conform SB 260-34-1. 
Bij renovatie wordt het uitvoeren van de controle van de oppervlaktesterkte verrekend in de 
bijhorende post en wordt het herstellen van de plaatsen beschadigd door de controleproeven 
verrekend in dm³ te behandelen volume. Deze herstellingen worden uitgevoerd conform 
SB 260-34-1. 

21.6.1.2 Vlakheid en textuur 
Er wordt een visueel onderzoek uitgevoerd volgens SB 260-32-21.3.1. 
De vlakheid wordt door de aanbestedende overheid beproefd door manuele puntmetingen. Deze 
worden uitgevoerd met een aangepast instrument (bijvoorbeeld een schuifmaat met toebehoren 
voor dieptemetingen) waarmee de afwijkingen van het brugdek kunnen worden gemeten t.o.v. een 
rij van 200 mm die op het brugdek wordt gelegd.  
De textuur kan worden beproefd volgens NBN EN 13036-1 door middel van de zandvlekproef. 
De aanbestedende overheid voert deze metingen uit. 
De eisen van tabel 32-21-1 zijn van toepassing. 

21.6.1.3 Vochtigheid 
Het aanbrengen van de afdichting kan pas starten wanneer alle partijen het eens zijn dat het beton 
droog genoeg is. 
In het geval het beton ouder is dan 28 dagen wordt in overleg met alle betrokken partijen vastgesteld 
dat de ondergrond droog is. Het beton kan als droog beschouwd worden, dit wil zeggen in 
hygrothermisch evenwicht met de aanbrengingsomstandigheden, als: 
- het beton van de ondergrond na overgang met hete lucht of met een brander niet terug verkleurt. 

Het is normaal dat beton dat aan het oppervlak vochtig is, van kleur verandert (helderder wordt) 
wanneer er hete lucht over gaat. Behoudt het beton deze kleur na deze overgang, zonder dat het 
terug donkerder wordt, dan mag het als droog beschouwd worden. 

- bij metingen met een elektrische vochtmeter geen enkele waarde hoger is dan 4,0 %. 
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- Er wordt minstens 1 meting per 100m² uitgevoerd, met een minimum van 6 metingen verspreid 
over het volledige oppervlak, waarbij zeker ook de laatst gestorte fase gemeten wordt. 

Het vochtgehalte wordt bepaald door metingen met de calcium carbidefles methode volgens bijlage 
A van TV 277 uitgegeven door het WTCB bij discussie in bovenstaande gevallen of in het geval het 
beton jonger is dan 28 dagen. Per 250m² gebeurt minstens 1 meting met een minimum van 6 
metingen, waarbij zeker ook de laatst gestorte fase getest wordt. Het bekomen vochtgehalte mag 
nergens hoger zijn dan 4,0 %. De proef wordt uitgevoerd door een onafhankelijk en door de 
aanbestedende overheid goedgekeurd laboratorium. 
Het uitvoeren van de proeven is een last van de aanneming. 
Het herstellen van de plaatsen beschadigd door de controleproeven is een last van de aanneming. 

21.6.2 Controles bij de uitvoering van de afdichting 

21.6.2.1 Gietasfalt  
Er worden steekproefgewijs of stelselmatig controles uitgevoerd naarmate de uitvoering vordert, 
teneinde na te gaan of de uitvoering overeenkomstig gebeurt met de bepalingen van SB 260-32-21.4. 
Daarenboven worden de volgende controles uitgevoerd op het mengsel, volgens SB 250-6-2.6: 
- bepaling van de korrelverdeling; 
- bepaling van het bindmiddelgehalte; 
- bepaling van de indeuking. 
De opdrachtnemer geeft de verbruikte hoeveelheid materiaal door aan de aanbestedende overheid 
waaruit de gemiddelde dikte kan berekend worden. 
De temperaturen in de roerketel worden continu gemeten en geregistreerd. Aan de hand hiervan 
worden de mengtemperaturen en mengtijden gedurende het transport nagegaan. Deze parameters 
blijven binnen de grenswaarden die in tabel 4.5 van de OCW handleiding A83/12 zijn vastgelegd. 
Het uitvoeren van de proeven is een last van de aanneming. 
Na aanbrenging van de afdichting in gietasfalt wordt een visuele controle uitgevoerd waarbij wordt 
nagegaan of er zichtbare gebreken zijn (scheuren, blazen, ontmenging, onjuiste aggregaten). 

21.6.2.2 Geprefabriceerde membranen 
De volledige behandelde oppervlakte wordt zorgvuldig onderzocht op eventuele zones die 
beschadigd zijn (indrukking, afrukking, doorboring) en zones die gebrekkige hechting en/of 
luchtbellen vertonen. 

21.6.2.2.A THERMOGRAFISCHE METINGEN 
De controle van eventuele gebrekkige hechting en aanwezigheid van blazen veroorzaakt door 
luchtinsluiting tussen membraan en ondergrond wordt uitgevoerd door middel van een 
thermografische meting met behulp van een IR-camera. 
De opdrachtnemer voert de metingen uit in het bijzijn en onder toezicht van de aanbestedende 
overheid. Deze metingen zijn enkel mogelijk bij droog weer en een niet vochtig en zuiver membraan. 
De omtrek van de niet-hechtende zones wordt aangeduid en genummerd met een zichtbare, 
weersbestendige markering.  
Na de vaststellingen wordt er een verslag opgesteld door de uitvoerder van de metingen. Dit verslag 
bevat minstens volgende zaken:  
- vermelding bestek en beschrijving dossier;  
- firma en naam uitvoerder metingen; 
- merk, model en type infraroodcamera; 
- firma uitvoerder membraan; 
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- productnaam membraan; 
- datum van uitvoering metingen; 
- weergesteldheid; 
- oppervlaktetoestand (zuiver/vuil – nat/droog) van het membraan tijdens de metingen; 
- overzichtsfoto van het gecontroleerde membraanoppervlak; 
- hoeveelheid in m² van het gecontroleerde oppervlak; 
- van elke vastgestelde niet-hechtende zone zowel het infrarood als het digitale beeld waarop 

omtrek en nummer zichtbaar zijn; 
- aanduiding of beschrijving van de locatie van de vastgestelde niet-hechtende zones; 
- beoordeling en de daaruit volgende uit te voeren acties conform de hierna gestelde eisen.  
Het verslag wordt voor aanbrengen van de beschermlaag bezorgd aan de aanbestedende overheid.  
Een IR-meting (initieel of ter controle van reeds uitgevoerde metingen) kan op vraag van de 
aanbestedende overheid ten allen tijde worden uitgevoerd door de aanbestedende overheid zelf. 
Bij de planning wordt bovendien rekening gehouden dat per werkdag er maximaal 1000 m² kan 
gecontroleerd worden en dit bij gunstige klimatologische omstandigheden zoals hiervoor vermeld.  
Het te controleren oppervlak is vrij van voertuigen, materialen en ander materieel die het meten 
onmogelijk maken, ze mogen o.a. ook geen schaduw geven op het te controleren oppervlak. Deze 
zaken zijn minstens 4 uur voor aanvang van de metingen verwijderd. 
Volgende eisen van toepassing bij de IR-meting: 
- Individuele niet hechtende zones: 

- Zones kleiner dan 750 mm² hoeven niet hersteld te worden.  
- Zones vanaf 750 mm² die binnen éénzelfde baan liggen en waarvan de kortste afstand met een 

andere niet hechtende zone groter is dan 1 m, worden individueel hersteld zoals beschreven in 
SB 260-32-21.7.3.2. Een voorbeeld is weergegeven op figuur 32-21-7: 
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Figuur 32-21-7 : individueel te herstellen zones 

- Zones vanaf 750 mm² die binnen éénzelfde baan liggen en waarvan de kortste afstand met een 
andere niet hechtende zone kleiner is dan 1 m worden globaal hersteld en niet individueel. 
Hierbij worden al deze niet hechtende zones eerst opengesneden zodat de ingesloten lucht 
vrijkomt, vervolgens worden ze terug dichtgemaakt door het verwarmen van het 
opengesneden membraan en dicht te strijken. Na voldoende afkoelen wordt over de 
verschillende dichtgemaakte zones één groot stuk membraan aangebracht. Dit membraan 
wordt stuiks tegen het naastliggende membraan aangebracht, er is hier dus geen overlap met 
het naastliggende membraan, op deze manier wordt er geen stroomopwaartse naad 
gecreëerd. Een voorbeeld is weergegeven op figuur 32-31-8: 
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Figuur 32-21-8 : in groep/globaal te herstellen zones 

- Totaal aantal niet hechtende zones: 
- Het aantal zones groter dan 750 mm², mag niet groter zijn dan het totaal gecontroleerde 

oppervlak in m² gedeeld door 10. Indien dit aantal overschreden wordt, wordt het membraan 
volledig verwijderd en opnieuw aangebracht. 

 
De kosten van de thermografische metingen en bijhorende verslaggeving worden verrekend in de 
desbetreffende post. 
De kosten voor alle herstellingen of opnieuw aanbrengen van het membraan die voortvloeien uit 
bovenstaande controles zijn voor de opdrachtnemer. 
Het aanbrengen van de beschermlaag mag pas gebeuren nadat de nodige herstellingen zijn 
uitgevoerd en na goedkeuring van de opdrachtgever. 

21.6.2.2.B TREKPROEVEN TER BEPALING VAN DE HECHTSTERKTE 
Met de IR-metingen worden zones aangeduid waar mogelijks lucht tussen het membraan en de 
ondergrond aanwezig is en er dus geen hechting is. Het zegt echter niets over hoe goed het 
membraan hecht op de plaatsen waar geen aanduidingen waarneembaar zijn. Om de effectieve 
hechtsterkte te kennen, eist de aanbestedende overheid dat de hechtsterkte wordt gemeten vóór 
plaatsing van de beschermlaag en dit aan de hand van trekproeven op het membraan. De 
trekproeven worden door een onafhankelijk en door de aanbestedende overheid goedgekeurd 
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laboratorium uitgevoerd. De trekproef wordt conform NF P98-282 bijlage B uitgevoerd met behulp 
van vierkante stalen platen met een zijde van 100 mm. 
De meting bestaat uit een 1 trekproef per 200 m² met een minimum van 6 proeven , waarbij de helft 
van de metingen op de naden gebeurt en de andere helft erbuiten. Bij iedere meting wordt de 
oppervlaktetemperatuur geregistreerd. 
De gemiddelde waarde van de metingen Agemiddeld is groter dan 0,40 N/mm² en geen enkele 
individuele waarde AI, min mag lager zijn dan 0,30 N/mm² bij een temperatuur van 20 °C, gemeten op 
het breukvlak bij de proefuitvoering. De waarden bij andere temperaturen kunnen in tabel 32-21-3 
worden gevonden. Voor tussenliggende temperaturen wordt met interpolatie gewerkt. De fabrikant 
mag voor de aanhechting bij andere temperaturen dan 20 °C zelf waarden opgeven. Deze waarden 
zijn gestaafd door laboratoriumproeven. 
 

Temperatuur aan het oppervlak van het 
breukvlak gemeten bij de proefuitvoering (°C) 

8 10 15 20 25 30 

AI,min (N/mm²) 0,73 0,64 0,45 0,30 0,19 0,11 
Agemiddeld (N/mm²) 0,97 0,85 0,60 0,40 0,25 0,15 

Tabel 32-21-3: minimum waarde voor de aanhechting volgens de gemeten temperatuur aan het breukvlak 

Indien de resultaten onvoldoende blijken dan zijn de kosten van de proeven en bijhorende 
herstellingen volgens SB 260-32-21.7.3.2 voor de opdrachtnemer. In het andere geval worden deze 
verrekend volgens de bijhorende posten. 
In het geval dat bij een meting de individuele waarde niet voldoet aan het gestelde criterium dan kan 
een tegenproef uitgevoerd worden. Hierbij worden opnieuw 3 metingen uitgevoerd binnen een 
straal van 1 m van de initiële (onvoldoende) meting. Elke individuele waarde evenals de gemiddelde 
waarde van deze 3 bijkomende metingen (die apart beschouwd dienen te worden van de eerdere 
metingen) moeten voldoen aan de gestelde criteria. 
Hiervoor wordt door de opdrachtnemer verplicht een proefschema opgesteld en ter goedkeuring aan 
de aanbestedende overheid voorgelegd. Het proefschema omvat een duidelijk overzicht van welke 
bijkomende tegenproeven uitgevoerd worden. Op basis hiervan wordt door de aanbestedende 
overheid bepaald welke zone hersteld moet worden. 
In geval van tegenproeven zijn de kosten van de proeven en bijhorende herstellingen volgens 
SB 260-32-21.7.3.2 een last van de aanneming. 

21.6.2.3 Harsen 
De volledige behandelde oppervlakte wordt zorgvuldig onderzocht op eventuele zones die 
beschadigd zijn (indrukking, afrukking, doorboring) en zones die gebrekkige hechting en/of 
luchtbellen vertonen 
De aanhechting van het hars aan de ondergrond wordt nagezien, waarbij bijzondere aandacht wordt 
geschonken aan de eventuele hernemingsnaden. De aanbestedende overheid eist dat de 
opdrachtnemer de aanhechting meet vóór plaatsing van de beschermlaag. De proef wordt 
uitgevoerd volgens NBN EN 1542. De proef wordt in het geval van harsen uitgevoerd met behulp van 
ronde schijven met een diameter van 50 mm. 
De hechtsterkte wordt gemeten vóór plaatsing van de beschermlaag en minstens 48 uur na 
aanbrengen van de afdichting. De meting bestaat uit 1 trekproef per 200 m² met een minimum van 6 
proeven, waarvan minstens één ter plaatse van eventuele hernemingen. De gemiddelde waarde van 
de metingen moet groter zijn dan 1,0 N/mm² en geen enkele individuele waarde mag lager zijn dan 
0,8 N/mm². 
De aanbestedende overheid duidt op voorhand de zones aan waar de proeven uitgevoerd worden. 
Tijdens uitvoering van de afdichting wordt op deze plaatsen over een oppervlakte van 
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200 mm x 200 mm geen afwerkingslaag/instrooiing voorzien zodat de ronde schijven hier later 
opgekleefd kunnen worden. De vakken worden bewust zo groot gemaakt om bij een slecht resultaat 
tegenproeven te kunnen uitvoeren. 
Indien de resultaten onvoldoende blijken dan zijn de kosten van de proeven en bijhorende 
herstellingen voor de opdrachtnemer. In het andere geval worden deze verrekend volgens de 
bijhorende posten. 
 
In het geval dat bij een meting de individuele waarde niet voldoet aan het gestelde criterium dan kan 
een tegenproef uitgevoerd worden. Hierbij worden opnieuw 3 metingen uitgevoerd in de zone van 
200mm x 200 mm waar het initiële (onvoldoende) resultaat behaald werd. Elke individuele waarde 
evenals de gemiddelde waarde van deze 3 bijkomende metingen (die apart beschouwd dienen te 
worden van de eerdere metingen) voldoen aan de gestelde criteria. 
Hiervoor wordt door de opdrachtnemer verplicht een proefschema opgesteld en ter goedkeuring aan 
de aanbestedende overheid voorgelegd. Het proefschema omvat een duidelijk overzicht van welke 
bijkomende tegenproeven uitgevoerd worden. Op basis hiervan wordt door de aanbestedende 
overheid bepaald welke zone hersteld wordt. 
 
In geval van tegenproeven zijn de kosten van de proeven en bijhorende herstellingen volgens 
SB 260-32-21.7.3.3 een last van de aanneming. 
Op de monsters die gebruikt werden om de hechtsterkte te meten, wordt ook de dikte van de 
afdichtingslaag gecontroleerd.  
De gemiddelde waarde van de metingen moet groter zijn dan 2,5 mm en ook groter dan de in het 
technisch dossier voorkomende nominale waarde. Deze gemiddelde waarde mag echter niet groter 
zijn dan de in het technisch dossier opgegeven maximale waarde; bij ontstentenis is dit de nominale 
waarde verhoogd met 0,5 mm.  
Geen enkele individuele waarde mag kleiner zijn dan 2,0 mm noch kleiner dan de in het technisch 
dossier vermelde minimale waarde.  
De opdrachtnemer geeft de verbruikte hoeveelheden van de aangebrachte harslaag door aan de 
aanbestedende overheid, waaruit de gemiddelde dikte kan berekend worden. De dikte kan ook in elk 
ander punt gemeten worden op een niet-destructieve wijze tijdens de uitvoering. 

21.6.3 Controles bij de uitvoering van de beschermlaag 
Specifieke controles voor beschermlagen zijn opgenomen §5.5 van OCW handleiding A83/12. 
De bereiding en verwerking van materialen voor beschermlagen wordt op dezelfde manier 
gecontroleerd als bij materialen voor gelijksoortige lagen buiten bruggen zoals beschreven in 
SB 250-6-2.6. 
Wanneer de producten op de bouwplaats aankomen wordt gecontroleerd of zij overeenstemmen 
met de beoogde documenten en de op voorhand goedgekeurde technische fiche van het product. 
Aan de controle op de aanbrenging van beschermlagen op een brugafdichting zitten enkele 
specifieke aspecten vast. 
Bij visuele inspecties tijdens en na de verwerking mag er geen aanwezigheid zijn van blazen, geen 
ontmenging zijn, geen ongelijkmatigheid in de laag en geen schade (onder meer veroorzaakt door 
manoeuvrerende of stilstaande voertuigen) voorkomen. 
Het aanzien van de stortnaden en de aansluitingen op singuliere punten moet goed zijn.  
Wanneer één van bovenstaande zaken wordt vastgesteld moet dit gebrek eerst verholpen worden 
alvorens de volgende laag aangebracht mag worden. 
De controle van de dikte is een belangrijke parameter voor de duurzaamheid van de bedekking, deze 
controle mag op bruggen niet worden uitgevoerd aan de hand van boringen. De controle van de 
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laagdikte dient te gebeuren aan de hand van een berekening uit het verbruikte hoeveelheid 
materiaal. 

21.6.3.1 Gietasfalt  
De zaken vermeld in SB 260-32-21.6.2.1 over controle op gietasfaltafdichtingen is ook voor 
beschermlagen van gietasfalt van toepassing. Hierna volgen enkele bijzondere aandachtspunten: 
- aan de hand van de registraties van de temperaturen in de roerketel dienen de 

mengtemperaturen en mengtijden gedurende het transport te worden nagegaan, deze 
parameters moeten binnen de grenswaarden blijven die in tabel 5.2 van de OCW handleiding 
A83/12 zijn vastgelegd; 

- de stortnaden verdienen bijzondere aandacht. Trapjes dienen te worden gecorrigeerd door het 
gietasfalt op te warmen en met een strijkbord te effenen. Als daar scheuren worden 
geconstateerd die door de afdichting gaan dienen deze gerepareerd te worden volgens §5.7 van 
de OCW handleiding A83/12; 

- aandacht is eveneens geboden op plaatsen waar het gietasfalt van de beschermlaag in aanraking 
komt met andere materialen (bitumineuze membranen, harsen). Meer bepaald moet worden 
gelet op eventuele stoornissen die aan onverenigbaarheid te wijten zijn (bijvoorbeeld uittreding 
van bitumineus bindmiddel). Indien dit voorkomt dienen er snel corrigerende maatregelen te 
worden genomen. 

21.6.3.2 Bitumineuze mengsels type APO-C of APO-D 
Uit de beschermlaag boven de afdichtingslaag mogen geen kernen worden geboord (om de 
afdichting niet te beschadigen): 
- de samenstelling van het asfaltmengsel dient te worden gecontroleerd aan het bulkmateriaal; 
- bij twijfel kan de holle ruimte langs de niet-destructieve weg worden gecontroleerd, met 

apparatuur voor dichtheidsmetingen in situ . In uitzonderlijke gevallen kan worden overwogen 
deze controle te verrichten op kernen die buiten de brug zijn geboord, als de laag daar is 
doorgelegd en er geen effect van de verdichting optreed die voorkomt uit een andere ondergrond 
en/of dikten. 

Tijdens de uitvoering en meer bepaald bij het verdichten kunnen schadeverschijnselen optreden, 
vooral als de afdichting uit geprefabriceerde membranen bestaat. In tabel 5.3 van de OCW 
handleiding A83/12 worden de voornaamste problemen opgesomd die zich bij het aanbrengen 
kunnen voordoen, evenals de vermoedelijke oorzaken en de aanbevolen remedies. 

21.6.3.3 Specifieke beschermlaag 
Plaatselijke schadeverschijnselen zoals blazen, uitrukking, losscheuren, indrukking, perforatie, enz. 
die het gevolg zijn van de uitvoering van het werk nabij de plaatsen waar zij zijn opgetreden, moeten 
altijd gerepareerd worden. 

 Maatregelen indien niet aan de criteria wordt voldaan 

21.7.1 Maatregelen, indien de betonnen drager niet voldoet aan de criteria 
De aanbestedende overheid beslist over de toelating tot uitvoering van de afdichting op basis van de 
resultaten van de uitgevoerde controles. Deze toelating houdt geen overdracht in van de 
verantwoordelijkheid t.a.v. het resultaat. 
De opdrachtnemer doet al het mogelijke om een voldoende droge ondergrond te bekomen alvorens 
de afdichting aan te brengen. Wanneer de uitvoeringstermijn zeer kritisch is, worden de nodige 
voorzieningen getroffen. Een beschermende tent, al dan niet met verwarming, over de te 
behandelen oppervlakken plaatsen is een mogelijkheid. 
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21.7.1.1 Maatregelen, indien de oppervlaktesterkte niet voldoet aan de criteria 
Indien het een nieuwbouw betreft, is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor het behalen van de 
gevraagde oppervlaktesterkte. Alle werkzaamheden en materialen die nodig zijn voor het behalen 
van de gevraagde oppervlaktesterkte zijn een last van de aanneming. 
Indien het een renovatie betreft dan worden de werkzaamheden die nodig zijn voor het verbeteren 
van het oppervlak (met als doel het behalen van de nodige oppervlaktesterkte) in overleg met en na 
goedkeuring van de aanbestedende overheid uitgevoerd. De kosten zijn opgenomen in de 
betreffende posten voor verbeteren van de ondergrond. 

21.7.1.2 Maatregelen, indien de textuur en/of de vlakheid niet voldoet aan de criteria 
Indien het een nieuwbouw betreft, is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor het behalen van de 
gevraagde textuur en vlakheid. Alle werkzaamheden en materialen die nodig zijn voor het behalen 
van de gevraagde textuur en vlakheid zijn een last van de aanneming. 
Indien het een renovatie betreft dan worden de nodige herstellingen en/of overlagingen uitgevoerd 
in overleg met en na goedkeuring van de aanbestedende overheid. De kosten zijn opgenomen in de 
betreffende posten voor herstellingen en/of overlagingen. 

21.7.1.3 Maatregelen, indien de vochtigheid niet voldoet aan de criteria 
Indien blijkt dat door de bepaling van het interne vochtgehalte het beton niet voldoet aan de 
gevraagde eis en dus te vochtig is, dan moet verplicht gewacht worden met aanbrengen van de 
afdichting tot wanneer aangetoond wordt dat wel aan deze eis voldaan wordt.  
Alle bijhorende kosten hiervoor zijn een last van de aanneming. 

21.7.2 Maatregelen, indien de materialen niet voldoen aan de criteria 
Materialen die niet voldoen aan de eisen, worden geweigerd.  
De geweigerde materialen worden door en op kosten van de opdrachtnemer desnoods uitgebroken 
en vervangen door materialen die wel aan de eisen beantwoorden. 

21.7.3 Maatregelen, indien de uitvoering van de afdichting niet voldoet aan de criteria 
Indien de controles bij de uitvoering tot ontoereikende resultaten hebben geleid, dan wordt het 
betrokken vak geweigerd. De gebrekkige afdichting wordt verwijderd en er wordt een nieuwe 
afdichting aangebracht. De hiermee gepaard gaande kosten zijn ten laste van de opdrachtnemer.  
Indien de opdrachtnemer kan aantonen dat alleen bepaalde zones van het vak tot slechte resultaten 
hebben geleid, dan worden alleen die zones opnieuw afgedicht.  

21.7.3.1 Maatregelen bij gietasfalt 
Elke zone die aan het oppervlak zichtbare gebreken vertoont (zoals luchtbellen, ontmenging, 
aggregaten met een afmeting die niet met de dikte van de laag te verenigen is), wordt behandeld om 
het geconstateerde gebrek weg te werken. Het gietasfalt wordt plaatselijk opgewarmd om het te 
hersmelten. 
Als een gebrek in een stortnaad wordt geconstateerd (scheur of loskomen), wordt het door 
schoonmaken, opwarmen en met een strijkbord effenen weggewerkt. Bovendien kan de zwakke plek 
met vers gietasfalt worden overlaagd. 
Schade door manoeuvrerende of stilstaande voertuigen of bouwmachines of door het wegzakken 
van mallen moet eveneens worden gerepareerd. Nadat het oppervlak is schoongemaakt en 
opgewarmd, wordt vers gietasfalt bijgevoegd en wordt het geheel gladgestreken. 
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21.7.3.2 Maatregelen bij membranen 
Als er delen met onvoldoende hechting worden gevonden, worden zij verholpen alvorens de 
beschermlaag wordt aangebracht. De enige manier om deze onvoldoende hechtende delen weg te 
werken bestaat erin het niet-hechtend gedeelte van het membraan open te snijden, het terdege 
opnieuw vast te branden en in de betrokken zone een extra membraan van dezelfde soort op de 
hoofdafdichting aan te brengen, waarbij de minimale overlappingsbreedten in acht worden 
genomen. 
Beschadigde plekken (indrukking, afrukking, perforatie) worden eveneens gerepareerd zoals 
hierboven beschreven. 
Deze herstellingen zijn steeds een last van de aanneming.  

21.7.3.3 Maatregelen bij harsen 
Bij vaststelling van beschadigde of onvoldoende hechtende zones van de afdichting, worden deze 
hersteld door de bestaande afdichting te overlagen, nadat alle beschadigde en onvoldoende 
hechtende delen werden verwijderd. De opdrachtnemer volgt de instructies van de fabrikant 
(reiniging van het oppervlak met een speciaal product, eventuele toepassing van een hechtende 
grondlaag, enz.). De opdrachtnemer vergewist zich van de goede aanhechting van de herstelling en 
van de gewenste dikte. De aanbestedende overheid bepaalt welke zones hersteld worden. De kosten 
voor deze herstellingen zijn een last van de aanneming. 
Indien blijkt dat de gemiddelde dikte kleiner is dan de nominale dikte (volgens goedgekeurde 
technische fiche) dan wordt, indien dit voor het geplaatste product mogelijk is, een extra laag 
aangebracht om zo de vooropgestelde dikte te behalen. Indien dit niet mogelijk is, dan wordt het 
product verwijderd en wordt over het volledige oppervlak de harsafdichting opnieuw aangebracht. 
Indien blijkt dat de gemiddelde dikte groter is dan de maximale dikte (volgens goedgekeurde 
technische fiche) dan wordt het product verwijderd en wordt over het volledige oppervlak de 
harsafdichting opnieuw aangebracht. 
Indien een individuele dikte kleiner is dan de minimale dikte van 2,0 mm of de in het technisch 
dossier vermelde minimale waarde dan bepaalt de aanbestedende overheid welke zone vernieuwd 
wordt. Bijkomende proeven om deze zone af te bakenen zijn een last van de aanneming alsook alle 
daaruit volgende herstellingen.  

21.7.4 Maatregelen, indien de uitvoering van de beschermlaag niet voldoet aan de 
criteria 

Indien de controles bij de uitvoering tot ontoereikende resultaten hebben geleid, dan wordt het 
betrokken vak geweigerd. De gebrekkige beschermlaag wordt verwijderd en er wordt een nieuwe 
aangebracht indien dit mogelijk is zonder de onderliggende afdichtingslaag te beschadigen. Wanneer 
dit onmogelijk is dient ook de afdichtingslaag te worden hersteld. De hiermee gepaard gaande 
kosten zijn ten laste van de opdrachtnemer.  
Indien de opdrachtnemer kan aantonen dat alleen bepaalde zones van het vak tot slechte resultaten 
hebben geleid, dan worden alleen die zones opnieuw afgedicht.  

21.7.4.1 Maatregelen bij gietasfalt 
Bij een hechtende afdichting bestaande uit een membraan of hars, beschermd met een gietasfalt 
dient de herstelling te gebeuren conform §19.1 van de OCW handleiding A83/12. 
Wanneer de afdichting uit een niet-hechtende gietasfalt bestaat, beschermd door gietasfalt dient de 
herstelling te gebeuren conform §19.3 van de OCW handleiding A83/12. Deze laatste methode kan 
evenwel ook toegepast worden bij een hechtende afdichting. 
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21.7.4.2 Maatregelen bij bitumineuze mengsels type APO-C 
Op alle soorten van bestaande afdichtingen die beschermd zijn met een beschermlaag dient de 
herstelling te gebeuren conform §19.2 van de OCW handleiding A83/12. 

21.7.4.3 Maatregelen bij speciale beschermlagen 
De eisen van SB 260-32-21.7.3.2 voor membranen en SB 260-32-21.7.3.3 voor harsen zijn ook hier 
van toepassing. 

21.7.5 Maatregelen, indien uitvoering niet voldoet aan de criteria langs of aan singuliere 
punten 

De herstellingen aan singuliere punten dienen te gebeuren conform §20 en §21 van de OCW 
handleiding A83/12. 

 Opmeting brugdekplaat na verwijderen bestaand afdichtingssysteem en opmaken 
vlekkenkaart 

21.8.1 Beschrijving 
Nadat het bestaande afdichtingssysteem verwijderd is van het betonnen brugdek brengt de 
opdrachtnemer de discontinuïteiten van het brugdek in kaart. 
Hij doet hiervoor een gedetailleerde opmeting van de niveaus van de bovenzijde van het brugdek 
met een maximum rasterafstand van 100 cm op 100 cm.  
De opdrachtnemer gebruikt deze opmeting als startgegeven voor de bepaling van de benodigde 
herstellings- en overlagingswerken aan de betonnen ondergrond volgens SB 260-32-21.4.1.1. 
Het resultaat van deze opmeting maakt de opdrachtnemer per officieel schrijven over aan de leidend 
ambtenaar. 

21.8.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De opmeting van de bestaande toestand en het opmaken van een vlekkenkaart wordt verrekend als 
een globale prijs. 
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22 WATERDICHTE TOPLAAG OP BETONNEN DRAGER 
De opdrachtdocumenten bepalen de modaliteiten van een waterdichte toplaag op betonnen drager. 
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23 WATERDICHTE TOPLAAG VOOR METALEN BRUGDEKKEN 
De opdrachtdocumenten bepalen de modaliteiten van een waterdichte toplaag voor metalen 
brugdekken. 



 UITRUSTINGEN EN AANHORIGHEDEN 

december 2021 standaardbestek 260 versie 2.0a 32-137  

31  BRUGDEKVOEGEN 

 Waterdichte brugdekvoegen van het type klauwprofiel met voegband 

31.1.1 Beschrijving 
De brugdekvoeg is van het type “nosing expansion joint” volgens EAD 120109-00-0107 met 
klauwprofiel en voegband. 
Waterdichte brugdekvoegen van het type klauwprofiel met voegband omvatten: 
- het indienen van het dossier om de overeenkomstigheid met EAD 120109-00-0107 volgens 

SB 260-32-31.1.1.2.B aan te tonen; 
- het indienen van het inbouwdossier, inclusief de aansluitingen; 
- de voorzieningen om de afdichtingslaag tijdens uitvoering te beschermen; 
- de nodige voorbehandeling van de ondergrond alvorens de voeg te plaatsen; 
- het leveren, plaatsen en alle bijhorende werken van het waterdichte brugdekvoegsysteem 

conform de voorschriften van de bijhorende ETA of gelijkwaardig, volgens het goedgekeurde 
inbouwdossier; 

- de voorzieningen om waterafvoer aan de zijdelingse uiteinden van de brugdekvoeg te beletten; 
- de conservering van de stalen onderdelen van de brugdekvoeg en het eventueel herstellen van de 

conservering;  
- de zelfcontrole van de conservering en opstellen van een inspectiedossier; 
- het beton nodig voor het inbetonneren van de brugdekvoegen; 
- alle kosten die verband houden met het uitvoeren van controles en keuringen. 
Waterdichte brugdekvoegen type klauwprofiel met voegband waarbij de wijze van aanbrengen van 
de voeg (d.w.z. voor of na de bedekking en bijhorend principe) volgens keuze van de opdrachtnemer 
is, omvatten: 
- alles wat waterdichte brugdekvoegen type klauwprofiel met voegband omvat; 
- de eventuele bitumineuze voegband voor aansluiting tussen bitumineuze toplaag en klauwprofiel 

bij voegtype 2a indien zulk principe door de opdrachtnemer wordt voorzien; 
- de eventuele overgangsbalk in polymeerbeton bij voegtype 2a indien zulk principe door de 

opdrachtnemer wordt voorzien. 
De bitumineuze voegband voor aansluiting tussen bitumineuze toplaag en klauwprofiel bij 
voegtype 2a is, wanneer de opdrachtnemer niet de wijze van aanbrengen van de voeg kan kiezen, 
begrepen in de desbetreffende post van SB 260-32-31.7.1. 
Overgangsbalken in polymeerbeton bij voegtype 2a zijn, wanneer de opdrachtnemer niet de wijze 
van aanbrengen van de voeg kan kiezen, begrepen in de desbetreffende post van SB 260-32-31.7.2. 
De verstevigingsribben zijn, indien voorzien, begrepen in de desbetreffende post van SB 260-32-31.8. 
Het leveren en plaatsen van de drain is, indien voorzien, begrepen in de desbetreffende post van 
SB 260-32-21 

31.1.1.1 Materialen 
De brugdekvoegen voldoen aan de bepalingen van EAD 120109-00-0107. 

31.1.1.1.A ZIJPROFIELEN, KLAUWEN EN VERANKERINGEN 
Indien de zijprofielen, klauwen en verankeringen in staal worden voorzien, zijn de voorschriften 
volgens SB 260-26-1 van toepassing. 
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31.1.1.1.B BETON VOOR INBETONNEREN BRUGDEKVOEG 
De brugdekvoeg wordt aangestort met een beton met minimum sterkteklasse C 35/45 – GB - EE4 - LA 
en voldoet aan de voorschriften volgens SB 260-25. 
Dit beton is vervaardigd met gebroken granulaten en zijn granulometrie houdt rekening met de 
dichtheid van de aanwezige verankeringswapening en met de vormgeving van het geheel. 

31.1.1.2 Kenmerken van de uitvoering 

31.1.1.2.A VERDUIDELIJKINGEN, WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN OP EAD 120109-00-0107 
EAD 120109-00-0107 wordt hierna, waar nodig, vervolledigd met verduidelijkingen, wijzigingen en 
aanvullingen. De nummering van EAD 120109-00-0107 blijft behouden: 
1.2.1.1 Operating temperature categories 
De minimum werkingstemperatuur bedraagt - 20 °C. 
De maximum werkingstemperatuur bedraagt 45 °C. 
1.2.1.2 Use Categories 
Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen, is de brugdekvoeg geschikt voor wegverkeer, voor 
fietsers en voor voetgangers. 
De brugdekvoeg is geschikt voor standaardbelastingen. 
1.2.2 Working Life/Durability 
De levensduurklasse bedraagt minimum 3 (25 jaar). 
De levensduur van de vervangbare onderdelen is minimum 10 jaar. Enkel de voegband wordt 
beschouwd als vervangbaar onderdeel. 
2.2.1 Mechanical resistance 
Voor brugdekvoegen van het type 2c wordt de mechanische weerstand steeds bepaald op basis van 
uitgevoerde testen i.p.v. enkel op basis van berekeningen.  
2.2.2 Resistance to fatigue 
Voor het berekenen van de weerstand tegen vermoeiing wordt in eerste instantie uitgegaan van een 
controle volgens Fatigue Load Model 1 FLM1EJ (Annex D.2.3.3 van EAD 120109-00-0107). Indien de 
voeg niet voldoet aan de controle van Fatigue Load Model 1 FLM1EJ wordt een controle uitgevoerd 
volgens Fatigue Load Model 2 FLM2EJ (Annex D.2.3.3 van EAD 120109-00-0107), waarbij uitgegaan 
wordt van een levensduur van de voeg van 25 jaar en een gemiddeld aantal zware voertuigen per 
jaar per rijstrook overwegend gebruikt door vrachtvoertuigen zoals bepaald door de bouwklasse.  
Voor de bouwklassen B1 tot B3 geldt verkeerscategorie 1 van tabel 4.5 (n) van NBN EN 1991-2. 
Voor de bouwklassen B4 tot B10 geldt verkeerscategorie 2 van tabel 4.5 (n) van NBN EN 1991-2. 
Indien de bouwklasse ontbreekt in de opdrachtdocumenten dan bedraagt het gemiddeld aantal 
zware voertuigen per jaar per rijstrook overwegend gebruikt door vrachtvoertuigen 0,5*106. 
Bij verificatie door middel van testbelastingen is bij verkeerscategorie 1 enkel het aantal 
belastingscycli van FLM1EJ Unlimited (annex F van EAD 120109-00-0107) van toepassing. 
2.2.3 Seismic behaviour 
De klasse A1 is van toepassing. 
2.2.6 Watertightness 
De fabrikant levert een testrapport dat de waterdichtheid volgens annex D.4 van 
EAD 120109-00-0107 aantoont. 
2.2.7.1 Corrosion 
De conservering is volgens de bepalingen van SB 260-31.1.1.2.F. 
RVS bouten zijn van kwaliteit A4. 

https://www.eota.eu/download?file=/2018/18-12-0109/ead%20for%20ojeu/ead%20120109-00-0107_ojeu2020.pdf
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Stalen bouten worden steeds thermisch verzinkt volgens NBN EN ISO 10684. Elektrolytisch verzinkte 
bouten zijn niet toegestaan. 
Structurele boutverbindingen zijn voorgespannen. Overige bouten worden geborgd tegen loskomen. 
2.2.9.1 Allowable surface gaps and voids. 
Maximale spleetbreedte: 
Voor vervormingen noodzakelijke spleten, mogen loodrecht op de spleetrichting niet groter zijn dan 
de grenzen af te lezen in figuur 32-31-1. 
Een spleet is een opening van het voegsysteem in het oppervlakteniveau van de rijweg. 

 
Figuur 32-31-1: Maximale spleetbreedte b als functie van de hoek α tussen spleetrichting en rijrichting. 

Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen, zijn de eisen van zowel wegverkeer, fietsers als 
voetgangers van toepassing. 
2.2.9.2 Level differences in the running surface 
Niet geluidsarme voegen: 
Het hoogteverschil wordt gemeten over een afstand van 3 m langs beide zijden van de voeg vanaf de 
as van de voeg evenwijdig met de rijrichting. 
Het maximale hoogteverschil is kleiner dan 5 mm. Scherpe randen bedragen maximaal 3 mm. 
Geluidsarme voegen: 
Het hoogteverschil wordt gemeten over een afstand van 3 m langs beide zijden van de geluidsarme 
voeg vanaf de as van de voeg evenwijdig met de rijrichting. 
Het maximale hoogteverschil is kleiner dan 3 mm. Scherpe randen bedragen maximaal 1 mm. 

31.1.1.2.B AANTONEN OVEREENKOMSTIGHEID MET EAD 120109 00 0107 EN DE 
VERDUIDELIJKINGEN, WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN 

De opdrachtnemer heeft de keuze uit volgende drie opties om de overeenkomstigheid met 
EAD 120109-00-0107 aan te tonen: 
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- ofwel beschikt de brugdekvoeg over een geldige Europese Technische Goedkeuring/Assessment 
ETA (European Technical Approval/Assessment) volgens EAD 120109-00-0107, afgeleverd door 
een genotificeerde instelling, lid van EOTA (Technical Assessment Body TAB). Voor alle 
verschillende types worden referenties voor 5 bestaande werken opgegeven, waarbij de eisen van 
de ETA (= deugdelijkheid) over een periode van 5 jaar of meer worden aangetoond; 

- ofwel beschikt de leverancier over een rapport afgeleverd door een geaccrediteerde instelling 
met de bevestiging dat de voegen voldoen aan EAD 120109-00-0107. Voor alle verschillende types 
worden referenties voor 5 bestaande werken opgegeven, waarbij de deugdelijkheid gedurende 
5 jaar of meer wordt aangetoond; 

- ofwel levert de opdrachtnemer een uitgebreid dossier waarin hij zelf aantoont dat aan alle eisen 
van EAD 120109-00-0107 voldaan is. In dit laatste geval levert hij bijkomend referenties van 
25 bestaande werken waarin de deugdelijkheid gedurende een levensduur van minstens 25 jaar in 
vergelijkbare omstandigheden aangetoond wordt. Bij voegen van het type 2c mag hiervan 
afgeweken worden. Het systeem moet minstens 5 jaar tot op heden in vergelijkbare 
omstandigheden zijn toegepast, waarbij de deugdelijkheid gedurende deze periode of minstens 
25 jaar wordt aangetoond. 

Om de overeenkomstigheid met de verduidelijkingen, wijzigingen en aanvullingen aan te tonen legt 
de opdrachtnemer voorafgaandelijk voor elk type brugdekvoeg een dossier (inclusief de eisen van 
EAD 120109-00-0107) ter goedkeuring voor aan de aanbestedende overheid. 
De opdrachtnemer legt ten laatste 2 weken na gunning het volledige dossier van het type 
brugdekvoeg ter goedkeuring voor. De opdrachtnemer houdt rekening met een verdubbeling van de 
wettelijke termijn nodig voor het bestuderen van het dossier en de goedkeuring van het type 
brugdekvoeg omwille van de complexiteit en de omvang van het onderzoek.  

31.1.1.2.C TYPE VOEG 
Enkel type 2a (verankerde voeg) en 2c (gelijmde voeg), zoals beschreven in annex A van 
EAD 120109-00-0107, zijn toegelaten. De opdrachtdocumenten bepalen het type. 
Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen, wordt de brugdekvoeg beschouwd als niet 
geluidsarm. 
Voor type 2c geldt dat het adhesief materiaal onderdeel is van het goed te keuren systeem en wordt 
geleverd door de fabrikant van de voeg. 

31.1.1.2.D DILATATIECAPACITEIT VAN DE VOEG 
De opdrachtdocumenten bepalen de dilatatiecapaciteit van de voeg. 
De dilatatiecapaciteit van de voeg is vermoedelijk indien de opdrachtnemer nog een berekening van 
de dilatatiecapaciteit uitvoert. Het doel van deze berekening is de definitieve dilatatiecapaciteit van 
de voeg vast te stellen. De input voor de berekening van de dilatatiecapaciteit van de voeg volgt uit 
de algemene berekening van het kunstwerk (o.a. de te verwachten verplaatsingen), op te maken 
door de opdrachtnemer. 
Tenzij anders bepaald in de opdrachtdocumenten doet de opdrachtnemer geen berekening van de 
dilatatiecapaciteit. 
De opdrachtdocumenten kunnen specifieke eisen bepalen i.v.m. de zijdelingse dilatatiecapaciteit 
(bijv. bij gekromde brugdekken). 

31.1.1.2.E GELUIDSARM 
Bij geluidsarme voegen toont de fabrikant aan dat het voorgestelde type een significante 
geluidsreductie geeft t.o.v. een niet geluidsarme nosing joint. 

31.1.1.2.F CONSERVERING 
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De conservering bestaat uit: 
- ofwel thermische verzinking volgens SB 260-33-1.6.1 en SB 260-33-1.6.2; 
- ofwel een oppervlaktevoorbereiding tot Sa 2 ½ volgens SB 260-33-1.5.1, SB 260-33-1.5.2, 

SB 260-33-1.5.3 en SB 260-33-1.5.4, gevolgd door het voorbeeldsysteem A*5.PU volgens 
SB 260-33-1.8.2.1.A.1, geschikt voor corrosiebelastingscategorie C5 en 
levensduurverwachtingsklasse zeer hoog. 

De conservering wordt uitgevoerd volgens SB 260-33-1, rekening houdend met volgende afwijkingen: 
- De conserveringsprocedure volgens SB 260-33-1.2.1 wordt niet voorgelegd. De opdrachtnemer 

vermeldt de conservering (incl. systeemopbouw en verfproducten) steeds op de 
uitvoeringstekeningen. 

- De opdrachtnemer moet geen bewijs van vakbekwaamheid volgens SB 260-33-1.2.2.1 
voorleggen. Het personeel wordt ‘intern het bedrijf’ aanvaard. Een lijst met personen die de 
conservering hebben aangebracht, wordt aan het inspectiedossier toegevoegd (cfr. 
SB 260-33-1.12.4.15). 

- Het ITP coating volgens SB 260-33-1.2.3 wordt niet voorgelegd. 
- Er worden geen referentievlakken of referentieplaten volgens SB 260-33-1.3.7 voorzien. 
- De verf wordt voorafgaandelijk niet gekeurd. De resultaten van de zelfcontrole van de 

verfleverancier (batch records) worden door de opdrachtnemer wel aan het inspectiedossier 
toegevoegd (cfr. SB 260-33-1.12.4.15). 

- De opdrachtnemer voert tijdens de conservering (thermische verzinking of verfsysteem) 
minstens volgende controles volgens SB 260-33-1.12 uit en neemt deze op in het 
inspectiedossier dat na beëindiging van de conserveringswerken bezorgd wordt (cfr. 
SB 260-33-1.12.4.15): 

- controle van de voorbewerkingsgraad volgens SB 260-33-1.12.4.2; 
- controle van de laagdikte van elke coatinglaag volgens SB 260-33-1.12.4.11; 
- controle van het uitzicht volgens SB 260-33-1.12.4.13. 

Voor de conservering op basis van een verfsysteem worden bijkomend volgende controles 
uitgevoerd en opgenomen in het inspectiedossier: 

- controle van de klimatologische omstandigheden volgens SB 260-33-1.12.4.1 net voor 
het aanbrengen van een coatinglaag; 

- controle op de aanwezigheid oplosbare zouten volgens SB 260-33-1.12.4.4 voor het 
stralen ten behoeve van het aanbrengen van de conservering (indien het basismateriaal 
of de constructie over zee vervoerd is) op basis van de frequentie voor seriewerk; 

- visuele controle van de reinheidsgraad volgens SB 260-33-1.12.4.7; 
- controle van de ruwheidsgraad volgens SB 260-33-1.12.4.8 (opdrachtnemer kiest de 

methode, comparator methode volgens ASTM D 4417-19 methode A is toegestaan), op 
basis van de frequentie voor seriewerk; 

- controle op de aanwezigheid van stof volgens SB 260-33-1.12.4.9 op basis van de 
frequentie voor seriewerk. 

31.1.1.3 Wijze van uitvoering 

31.1.1.3.A INBOUW VAN DE BRUGDEKVOEG 
De opdrachtnemer legt, minstens één maand voor de aanvang van de werken, het inbouwdossier ter 
goedkeuring voor aan de aanbestedende overheid. Dit inbouwdossier omvat de technische fiche van 
de voeg, een gedetailleerd uitvoeringsplan en een gedetailleerde uitvoeringsprocedure. Het 
uitvoeringsplan en de uitvoeringsprocedure beschrijven de volledige wijze van inbouw en omvatten 
zowel de algemene, principiële bepalingen als de projectspecifieke, bijkomende bepalingen.  
Voor het voegtype 2c worden de gegevens en documenten volgens SB 260-32-31.1.1.3.D toegevoegd 
aan het inbouwdossier. 
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De bovenzijde van het klauwprofiel volgt over de volledige lengte van de voeg het dwarsprofiel. Het 
klauwprofiel is bovendien over de volledige lengte van de voeg verankerd in het beton (type 2a) of in 
het adhesief materiaal (type 2c). 
De inbouw van brugdekvoegen gebeurt volgens de voorschriften van 12.2 en 12.3 van hoofdstuk 12 
van de aanbevelingen A 83/12 “Handleiding voor het ontwerp, de aanbrenging en het onderhoud 
van bedekkingen op betonnen brugdekken” van het opzoekingscentrum voor de wegenbouw. 
Voorschriften 12.2 en 12.3 van hoofdstuk 12 van de aanbevelingen A 83/12 worden hierna, waar 
nodig, vervolledigd met verduidelijkingen, wijzigingen en aanvullingen. De nummering van 
hoofdstuk 12 van de aanbevelingen A 83/12 blijft behouden. 
12.2 Te maken keuzes 
12.2.2 Wijze van aanbrengen van de voeg: voor of na de bedekking 
Tenzij anders bepaald in de opdrachtdocumenten, is de opdrachtnemer voor het type 2a vrij 
wanneer hij de voeg aanbrengt, nl. voor of na aanbrengen van de bedekking en volgens welk 
principe.  
Voegen van het type 2c worden steeds ingebouwd na het aanbrengen van de bedekking. 
12.3 Aanbrengen van de bedekking tot tegen de rand van de voeg 
12.3.1 Aanbrengen van de bedekking na de voeg 
Figuur 12.2 en 12.3 zijn niet van toepassing.  
Plaatselijk vervangen door gietasfalt of een compoundmassa is niet toegestaan.  
De niet geluidsarme voegen van type 2a worden ingebouwd volgens principe 1 (zie figuur 32-31-2) of 
principe 2 (zie figuur 32-31-3). De opdrachtdocumenten bepalen welk principe te hanteren is. 
De geluidsarme voegen van type 2a worden ingebouwd volgens principe 2 (zie figuur 32-31-3).  

 
Figuur 32-31-2: Principe 1 
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Figuur 32-31-3: Principe 2 

De overgangsbalk in polymeerbeton voldoet aan de eisen van SB 260-32-31.7.2. 
12.3.2 Aanbrengen van de voeg na de bedekking 
Opvullen met gietasfalt is niet toegestaan. 
Figuur 12.4 is niet van toepassing.  
De voeg van het type 2a wordt ingebouwd volgens principe 3 (zie figuur 32-31-4). 

 
Figuur 32-31-4: Principe 3 

De overgangsbalk in polymeerbeton voldoet aan de eisen van SB 260-32-31.7.2. 
De voeg van het type 2c wordt ingebouwd volgens principe 4 (zie figuur 32-31-5): 
 

 
Figuur 32-31-5: Principe 4 

De verankering door middel van het adhesief materiaal is een structureel onderdeel van het systeem 
van de voeg, zoals aangegeven in SB 260-32-31.1.1.2. 
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Om bij het inzagen van de verharding de afdichtingslaag niet te beschadigen, voorziet de 
opdrachtnemer de nodige beschermende maatregelen. 
Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen wordt hiervoor de verharding tot minstens 10 mm 
boven het bovenvlak van de beschermlaag ingezaagd. Het gedeelte van de verharding tussen de 
zaagsnede en het bovenvlak van de afdichting wordt vervolgens manueel met licht gereedschap 
uitgebroken. Tot slot wordt visueel nagegaan of de afdichting in de gemaakte uitsparing voor de voeg 
nog hecht op de ondergrond. 
12.4 Aanbrengen van de bedekking tegen een betonbalk 
De inbouwmethode beschreven in 12.4 (aanbrengen van de bedekking tegen een betonbalk) is niet 
toegelaten bij nieuwbouw. 

31.1.1.3.B VOORZIENINGEN OM DE ZIJDELINGSE WATERAFVOER TE BELETTEN 
Aan de zijdelingse uiteinden van de brugdekvoeg worden opstanden voorzien om zijdelingse 
waterafvoer te beletten. De opdrachtnemer legt de plannen hieromtrent ter goedkeuring aan de 
leidend ambtenaar voor.  

31.1.1.3.C INBETONNEREN VAN DE BRUGDEKVOEG TYPE 2A 
Het contactvlak bestaand beton - nieuw beton wordt bijzonder goed verzorgd, dit wil zeggen: 
- wegbikken van een eventueel slechte oppervlaktelaag (cementmelk, aangetast beton…); 
- volledig ontstoffen en reinigen vóór en na het plaatsen van de verankeringswapening en van de 

brugdekvoeg; 
- grondige voorbevochtiging gedurende ten minste 24 u; 
- wegnemen van stagnerend water. 
Na het storten wordt het beton degelijk beschermd of nabehandeld gedurende ten minste 7 dagen. 
Tijdens deze periode is geen (werf)verkeer toegelaten over de brugdekvoeg en is de brug uitsluitend 
toegankelijk voor voetgangers en licht verkeer teneinde trillingen te vermijden. 
Tijdens het storten van het beton worden extra kubussen vervaardigd die in 
bouwplaatsomstandigheden worden bewaard. De brugdekvoeg wordt op zijn vroegst aan het 
(werf)verkeer onderworpen wanneer de druksterkte op deze bouwplaatskubussen minimum 
37,0 N/mm² bedraagt. 

31.1.1.3.D PLAATSINGSWIJZE VOEGTYPE 2C 
De opdrachtnemer legt vooraf volgende gegevens en documenten ter goedkeuring aan de 
aanbestedende overheid voor: 
- aanmaakvoorschriften; 
- plaatsingsinstructies; 
- omgevingsvereisten (temperatuur, vochtigheid), ook van de betonnen constructie op het moment 

van plaatsen; 
- maximum tijd voor aanmaak en aanbrengen en minimum beschermingstijd; 
- gebruiksvoorwaarden bij het aanbrengen in meerdere lagen; 
- de ervaring van de uitvoerder en de vereisten van het toezicht op de werf; 
- de identificatiegegevens van het gebruikte product. 
De ondergrond moet voorbereid zijn volgens de voorschriften van de technische fiche en dient, 
indien nodig, voorbehandeld te worden met een geschikte hechtprimer. 
Het materiaal wordt aangemaakt, aangebracht en nabehandeld volgens de voorschriften van de 
technische fiche. 
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Alle nodige maatregelen dienen getroffen te worden om schade onder andere t.g.v. weersinvloeden 
(bv. uitdroging, uitspoeling, …) en scheurvorming ten gevolge van krimp en zettingen te voorkomen. 
Het aanbrengen van het product gebeurt door gekwalificeerde personen. 
Alle hierboven gevraagde gegevens en documenten worden aangeleverd in het inbouwdossier 
volgens SB 260-32-31.1.1.3.A. 

31.1.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De te plaatsen brugdekvoegen van type 2a of 2c worden uitgedrukt per ontwikkelde lopende meter 
voeg. 

31.1.3 Controles 
De controles omvatten: 
- nazicht van het dossier om de overeenkomstigheid met EAD 120109-00-0107 volgens 

SB 260-32-31.1.1.2.B aan te tonen; 
- nazicht van het inbouwdossier; 
- controle, vóór de start van de werken, van de door de opdrachtnemer te bezorgen documenten 

ter voorbereiding van de productie; 
- de voorafgaande technische keuring van de materialen; 
- stelselmatige controle in de werkhuizen tijdens de uitvoering van de werken (inclusief 

conservering) teneinde na te gaan of deze verlopen conform de opdrachtdocumenten en de door 
de aanbestedende overheid goedgekeurde uitvoeringsdocumenten van de opdrachtnemer; 

- de technische keuring tijdens de uitvoering; 
- het meten van de hoogteverschillen bij inbouw volgens SB 260-32-31.1.1.2.A. 
De verschillende controles gebeuren door de aanbestedende overheid volgens de desbetreffende 
normen en/of vermelde voorschriften. 
Naast bovenvermelde is eveneens SB 260-26-1.2 van toepassing. 
De opdrachtnemer voert een zelfcontrole uit tijdens de conservering en bezorgt het inspectiedossier 
aan de aanbestedende overheid volgens de bepalingen van SB 260-32-31.1.1.2.F. 

 Vervangen van bestaande voegen door waterdichte brugdekvoegen van het type 
klauwprofiel met voegband 

31.2.1 Beschrijving 
Bij renovatie wordt de brugdekvoeg vervangen door een type of systeem waarbij problemen bij 
plaatsing en verkeershinder geminimaliseerd worden m.a.w. een compatibel systeem met de 
bestaande situatie. 
De nieuwe brugdekvoeg is van het type “nosing expansion joint” volgens EAD 120109-00-0107. 
met klauwprofiel en voegband. 
Het opbreken van de bestaande voeg is begrepen in de desbetreffende post van SB 260-4-1.1.2.22. 
Het vervangen van bestaande voegen door waterdichte brugdekvoegen van het type klauwprofiel 
met voegband omvat: 
- het indienen van het dossier om de overeenkomstigheid met EAD 120109-00-0107 volgens 

SB 260-32-31.2.1.2.B aan te tonen; 
- het indienen van het inbouwdossier, inclusief het maken van de aansluitingen; 
- het opmeten van het bestaande voegprofiel voor de opmaak van de productietekeningen van de 

nieuwe voeg, indien het dwarsprofiel van de brug niet wijzigt; 
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- de voorzieningen om de afdichtingslaag tijdens uitvoering te beschermen; 
- alle nodige betonherstellingen van gevolgschade door opbreken van de bestaande voeg; 
- de nodige voorbehandeling van de ondergrond alvorens de voeg te plaatsen; 
- het leveren, plaatsen en alle bijhorende werken van het waterdichte brugdekvoegsysteem 

conform de voorschriften van de bijhorende ETA of gelijkwaardig volgens het goedgekeurde 
inbouwdossier; 

- de voorzieningen om waterafvoer aan de zijdelingse uiteinden van de brugdekvoeg te beletten; 
- de conservering van de stalen onderdelen van de brugdekvoeg en het eventueel herstellen van de 

conservering; 
- de zelfcontrole van de conservering en opstellen van een inspectiedossier; 
- het beton nodig voor het inbetonneren van de brugdekvoegen; 
- alle kosten die verband houden met het uitvoeren van controles en keuringen; 
- het vrijmaken van de voegopening tussen de betondelen (landhoofd en/of brugdekplaat). Dit 

omvat het verwijderen van alle elementen die zich in deze voegopening bevinden en die de vrije 
dilatatie van de voeg kunnen verhinderen. Er wordt steeds de goedkeuring van de aanbestedende 
overheid gevraagd vooraleer elementen verwijderd worden. 

Het vervangen van bestaande voegen door waterdichte brugdekvoegen van het type klauwprofiel 
met voegband, waarbij de wijze van aanbrengen van de voeg (d.w.z. voor of na de bedekking en 
bijhorend principe) volgens keuze van de opdrachtnemer is, omvat: 
- alles wat het vervangen van bestaande voegen door waterdichte brugdekvoegen van het type 

klauwprofiel met voegband omvat; 
- de eventuele bitumineuze voegband voor aansluiting tussen bitumineuze toplaag en klauwprofiel 

bij voegtype 2a indien zulk principe door de opdrachtnemer wordt voorzien; 
- de eventuele overgangsbalk in polymeerbeton bij voegtype 2a indien zulk principe door de 

opdrachtnemer wordt voorzien. 
De betonherstellingen van schade niet ten gevolge van de af- en uitbraak van de voeg zijn begrepen 
in de desbetreffende posten van SB 260-34-1.1. 
De bitumineuze voegband voor aansluiting tussen bitumineuze toplaag en klauwprofiel bij 
voegtype 2a is, wanneer de opdrachtnemer niet de wijze van aanbrengen van de voeg kan kiezen, 
begrepen in de desbetreffende post van SB 260-32-31.7.1. 
Overgangsbalken in polymeerbeton bij voegtype 2a zijn, wanneer de opdrachtnemer niet de wijze 
van aanbrengen van de voeg kan kiezen, begrepen in de desbetreffende post van SB 260-32-31.7.2. 
Het overvolume in adhesief materiaal voor verankering van het voegtype 2c, is begrepen in de 
desbetreffende post van SB 260-32-31.7.3. 
De verstevigingsribben zijn, indien voorzien, begrepen in de desbetreffende post van SB 260-32-31.8. 
Het vooronderzoek ter bepaling van de geometrische randvoorwaarden voor de inbouw van de voeg 
in de bestaande toestand, is begrepen in de desbetreffende post van SB 260-32-31.9. 
Het leveren en plaatsen van de drain is, indien voorzien, begrepen in de desbetreffende post van 
SB 260-32-21. 
De vlakheidscorrectiemortel voor het realiseren van een helling richting de drain is, indien voorzien, 
begrepen in de desbetreffende posten van SB 260-34-1.1. 

31.2.1.1 Materialen 
De brugdekvoegen voldoen aan de bepalingen van SB 260-32-31.1.1.1. 
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31.2.1.2 Kenmerken van de uitvoering 

31.2.1.2.A VERDUIDELIJKINGEN, WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN OP EAD 120109-00-0107 
De bepalingen van SB 260-32-31.1.1.2.A zijn van toepassing. 

31.2.1.2.B AANTONEN OVEREENKOMSTIGHEID MET EAD 120109-00-0107 EN DE 
VERDUIDELIJKINGEN, WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN 

De bepalingen van SB 260-32-31.1.1.2.B zijn van toepassing. 

31.2.1.2.C TYPE VOEG 
De bepalingen van SB 260-32-31.1.1.2.C zijn van toepassing. 

31.2.1.2.D DILATATIECAPACITEIT VAN DE VOEG  
De opdrachtdocumenten bepalen de dilatatiecapaciteit van de voeg. 
De opdrachtdocumenten kunnen specifieke eisen bepalen i.v.m. de zijdelingse dilatatiecapaciteit 
(bijv. bij gekromde brugdekken). 

31.2.1.2.E GELUIDSARM  
De bepalingen van SB 260-32-31.1.1.2.E zijn van toepassing. 

31.2.1.2.F CONSERVERING 
De bepalingen van SB 260-32-31.1.1.2.F zijn van toepassing. 

31.2.1.3 Wijze van uitvoering 

31.2.1.3.A INBOUW VAN DE BRUGDEKVOEG  
De opdrachtnemer legt, minstens één maand voor de aanvang van de werken, het inbouwdossier ter 
goedkeuring voor aan de aanbestedende overheid. Dit inbouwdossier omvat de technische fiche van 
de voeg, een gedetailleerd uitvoeringsplan en een gedetailleerde uitvoeringsprocedure. Het 
uitvoeringsplan en de uitvoeringsprocedure beschrijven de volledige wijze van inbouw en omvatten 
zowel de algemene, principiële bepalingen als de projectspecifieke, bijkomende bepalingen.  
Voor het voegtype 2c worden de gegevens en documenten volgens SB 260-32-31.2.1.3.E toegevoegd 
aan het inbouwdossier. 
De bepalingen van SB 260-32-31.1.1.3.A zijn van toepassing en hierna, waar nodig, vervolledigd met 
verduidelijkingen, wijzigingen en aanvullingen. De nummering van hoofdstuk 12 van de 
aanbevelingen A 83/12 blijft behouden. 
De bovenzijde van het klauwprofiel volgt over de volledige lengte van de voeg het (toekomstige) 
dwarsprofiel. Het klauwprofiel is bovendien over de volledige lengte van de voeg verankerd in het 
beton (type 2a) of adhesief materiaal (type 2c). 
12.3.2 Aanbrengen van de voeg na de bedekking 
De voeg van het type 2c wordt ingebouwd volgens principe 5 (zie figuur 32-31-6): 
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Figuur 32-31-6: Principe 5 

De opdrachtdocumenten geven aan hoeveel de hoogte van de brugbedekking (X) bedraagt. Deze 
afmeting is een geschatte afmeting en wordt door de opdrachtnemer ter plaatse geverifieerd. 
De verankering door middel van het adhesief materiaal is een structureel onderdeel van het systeem 
van de voeg, zoals aangegeven in SB 260-32-31.2.1.2. 
Met behulp van een vlakheidscorrectiemortel (volgens SB 260-34-1.1) wordt, indien nodig, een 
helling richting de drain gerealiseerd. 
Om bij het inzagen van de verharding de afdichtingslaag niet te beschadigen, voorziet de 
opdrachtnemer de nodige beschermende maatregelen. 
Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen wordt hiervoor de verharding tot minstens 10 mm 
boven het bovenvlak van de beschermlaag ingezaagd. Het gedeelte van de verharding tussen de 
zaagsnede en het bovenvlak van de afdichting wordt vervolgens manueel met licht gereedschap 
uitgebroken. Tot slot wordt visueel nagegaan of de afdichting in de gemaakte uitsparing voor de voeg 
nog hecht op de ondergrond. 
Het overvolume in adhesief materiaal voor verankering van het voegtype 2c voldoet aan de eisen van 
SB 260-32-31.7.3. 
Het inbouwdossier bestaat bijkomend uit de nodige uitvoeringsdetails voor het inbouwen en het 
verankeren van de brugdekvoeg in de structuur van de bestaande brug. 
Dit omvat: 
- het onderzoeken van de bestaande structuur waar de voeg wordt ingebouwd a.d.h.v. de 

informatie opgenomen in de opdrachtdocumenten en de toestand ter plaatse (visuele inspectie, 
vooronderzoek,…); 

- het vastleggen van de afbraakzones van het beton en/of asfalt en/of van de bestaande voeg; 
- de te behouden bestaande wapening;  
- uittekenen nieuwe toestand met aanduiding van de verbinding tussen oude en nieuwe structuur. 

Uitwerken planzicht en alle relevante doorsnedes (rijweg, voetpad/fietspad, brugrand, diverse 
overgangszones); 

- aanduiding van de aansluiting met bestaande afdichting en lagenopbouw. 

31.2.1.3.B OPMETEN VAN HET BESTAANDE VOEGPROFIEL 
Het bestaande voegprofiel wordt opgemeten voor het opbreken van de bestaande brugdekvoeg en 
voor de opmaak van de productietekeningen van de nieuwe voeg, indien het bestaande dwarsprofiel 
van de brug niet wijzigt. 

31.2.1.3.C VOORZIENINGEN OM DE ZIJDELINGSE WATERAFVOER TE BELETTEN 
De bepalingen van SB 260-32-31.1.1.3.B zijn van toepassing. 

31.2.1.3.D INBETONNEREN VAN DE BRUGDEKVOEG TYPE 2A 
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De bepalingen van SB 260-32-31.1.1.3.C zijn van toepassing. 
De verankeringswapening van de brugdekvoegen blijft behouden en wordt vrijgemaakt voor de 
verankering van de nieuwe voeg. Indien dit niet mogelijk is of indien de verankeringswapening 
afwezig is, wordt verankeringswapening bijgeplaatst conform SB 260-32-7.  
Betonschade aan de bestaande structuur door de afbraak van de bestaande voegconstructie, wordt 
hersteld conform SB 260-34-1.1. Deze betonherstellingen zijn ten laste van de opdrachtnemer. 

31.2.1.3.E PLAATSINGSWIJZE VOEGTYPE 2C 
De bepalingen van SB 260-32-31.1.1.3.D zijn van toepassing. 
De nodige handelingen worden getroffen zodat de nieuwe voeg verlijmd wordt aan een betonnen 
en/of stalen oppervlak dat compatibel is met het voegsysteem. Deze handelingen zijn ten laste van 
de opdrachtnemer. 
Betonschade aan de bestaande structuur door de afbraak van de bestaande voegconstructie, wordt 
hersteld conform SB 260-34-1.1. Deze betonherstellingen zijn ten laste van de opdrachtnemer.  
Alle hierboven gevraagde gegevens en documenten worden aangeleverd in het inbouwdossier 
volgens SB 260-32-31.2.1.3.A. 

31.2.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
Het vervangen van bestaande voegen door waterdichte brugdekvoegen van het type klauwprofiel 
met voegband type 2a of 2c wordt uitgedrukt per ontwikkelde lopende meter voeg. 

31.2.3 Controles 
De bepalingen van SB 260-32-31.1.3 zijn van toepassing. 

 Renovatie van brugdekvoegen van het type klauwprofiel met voegband 

31.3.1 Vervangen van de voegband(en) 

31.3.1.1 Beschrijving 
Het vervangen van de voegband kan gebeuren bij bestaande brugdekvoegen. 
Het vervangen van de voegband bij bestaande brugdekvoegen omvat: 
- het uittrekken van de bestaande voegband(en); 
- het reinigen van de voegopening; 
- het leveren en plaatsen van een gelijkaardige voegband; 
- alle kosten die verband houden met het uitvoeren van controles en keuringen; 
- alle bijhorende werken en leveringen. 

31.3.1.1.A MATERIALEN 
De voegband behoort tot een voegsysteem dat voldoet aan de eisen van SB 260-32-31.1. 

31.3.1.1.B KENMERKEN VAN DE UITVOERING 

31.3.1.1.B.1 Dilatatiecapaciteit van de voeg 
De dilatatiecapaciteit van de individuele voegband of totale voeg wordt bepaald in de 
opdrachtdocumenten. 

31.3.1.1.B.2 Type voegband 
De nieuwe voegband is compatibel met het klauwprofiel van de bestaande voeg. 
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31.3.1.1.B.3 Optrekken voegband t.p.v. de brugrand 
Indien de brugdekvoeg niet opgetrokken is ter plaatse van de brugrand, dan wordt de voegband 
verticaal opgetrokken met minimaal 10 cm of tot 2 cm onder het bovenvlak van de brugrand. Dit om 
de waterinfiltratie aan de zijdelingse uiteinden zoveel als mogelijk te beperken. 

31.3.1.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De te plaatsen voegband wordt uitgedrukt per lopende meter voegband. 

31.3.1.3 Controles 
De controle omvat het nazicht van de technologische gegevens. 

 Flexibele voegovergang op basis van bitumen (compoundvoeg) 

31.4.1 Beschrijving 
Voor de voegen in het brugdek en tussen brugdek en landhoofd wordt een flexibel, waterdicht 
voegsysteem toegepast dat opgebouwd is uit ca. 75 % steenslag en ca. 25 % bindmiddel. Het 
bindmiddel is een elastomeercompound. 
Het gebruik van de compoundvoeg wordt beperkt tot de voegen boven de vaste opleggingen (alleen 
rotaties, geen verplaatsingen). 
Flexibele voegovergang op basis van bitumen (compoundvoeg) omvat: 
- het uitvoeren van de compoundvoeg; 
- de dichtingsnestel; 
- de thermisch verzinkte glijplaat en het lassen van opeenvolgende stukken (incl. herstel 

conservering); 
- alle kosten die verband houden met het uitvoeren van controles en keuringen; 
- alle nodige verrichtingen. 
De betonherstellingen, noodzakelijk alvorens de compoundvoeg kan ingebouwd worden, zijn 
begrepen in de desbetreffende posten van SB 260-34-1.1. 

31.4.1.1 Materialen 
De materialen zijn 
- steenslag volgens SB 250-3-7.1.2.9; 
- elastomeercompound van bitumen met gemodificeerd polymeer volgens SB 250-3-11.9; 
- glijplaat in staal volgens S235JR of gelijkwaardig SB 260-26-1. 

31.4.1.2 Kenmerken van de uitvoering  

31.4.1.2.A DIKTE 
De dikte van de compoundvoeg in de rijweg is minimaal 50 mm en maximaal 175 mm, 100 mm dikte 
is optimaal, dikker dan 175 mm is alleen in voetpaden en in bermen toegelaten. 

31.4.1.2.B DILATATIECAPACITEIT 
De dilatatiecapaciteit van de compoundbrugdekvoeg bedraagt minstens 30 mm, dit wil zeggen 15 
mm opengaan en 15 mm toegaan ten opzichte van de voegopening bij de gemiddelde temperatuur 
van 10 °C. De compoundvoeg behoudt haar functionele eigenschappen tussen - 30 en + 70 °C. 

31.4.1.2.C GLIJPLAAT 
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De glijplaat bestaat uit 2 mm dik thermisch verzinkt bandstaal in staal S235JR of gelijkwaardig, met 
een breedte gelijk aan die van de voegopening plus 200 mm.  
Opeenvolgende stukken glijplaat worden aan elkaar gelast. De gelaste zones worden gereinigd tot 
reinheidsgraad St 2, gevolgd door twee lagen oppervlakte-tolerante primer, tot een totale droge 
laagdikte van 120 µm, dit volgens SB 260-33-1.  
De glijplaat kan ook uitgevoerd worden in een segmentvormig profiel uit hittebestendig kunststof, 
dat een minder discontinu spanningsbeeld oplevert in de massa van de voeg. 

31.4.1.2.D DICHTINGSNESTEL 
De dichtingsnestel voor de afdichting van de voegopening bestaat uit een niet-rotbaar, 
samendrukbaar materiaal, waarbij de kracht nodig om de diameter van de nestel te halveren, nooit 
hoger is dan 1 kN per strekkende meter. 

31.4.1.3 Wijze van uitvoering  

31.4.1.3.A PLAATSINGSWIJZE 
De compoundvoeg wordt ingebouwd volgens figuur 32-31-7. 

 
Figuur 32-31-7: inbouw compoundvoeg 

Om een compoundvoeg te plaatsen wordt de wegverharding over een breedte van 0,5 m verwijderd 
tussen rechte zaagsneden, symmetrisch ten opzichte van de as van de voeg. Om bij het inzagen van 
de verharding de afdichtingslaag niet te beschadigen, voorziet de opdrachtnemer de nodige 
beschermende maatregelen. 
Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen, wordt hiervoor de verharding tot minstens 10 mm 
boven het bovenvlak van de beschermlaag ingezaagd. Het gedeelte van de verharding tussen de 
zaagsnede en het bovenvlak van de afdichting wordt vervolgens manueel met licht gereedschap 
uitgebroken. Tot slot wordt visueel nagegaan of de afdichting in de gemaakte uitsparing voor de voeg 
nog hecht op de ondergrond. 
De aldus vrijgekomen ruimte wordt grondig gereinigd d.m.v. perslucht (warme lucht onder hoge 
druk) en gezandstraald, zodat schone, olie- en vetvrije oppervlakken bekomen worden. Het 
betonoppervlak wordt hierbij tevens lichtjes ruw gemaakt. 
Na deze bewerkingen wordt de voegopening afgedicht met een niet-rotbare, samendrukbare 
dichtingsnestel (voegprofiel, vulkoord) teneinde het wegvloeien van de compound te verhinderen. 
De bodem en de zijwanden van de uitsparing worden ingestreken met een aanhechtingslaag, 
bestaande uit een elastomeercompound van bitumen met gemodificeerd polymeer. Er wordt 
minstens 200 g/m² elastomeercompound aangebracht zodat de totale oppervlakte bedekt is. 
Over de door de dichtingsnestel afgedichte voegopening wordt de glijplaat gelegd. 
Vervolgens wordt de uitsparing in verscheidene lagen, die telkens verdicht worden, gevuld met tot  
150 °C voorverwarmde, gekalibreerde steenslag en opgegoten met een elastomeercompound van 
bitumen met gemodificeerd polymeer. De opdrachtnemer bepaalt het aantal lagen, maar de 
laagdikte is hoogstens 100 mm. 
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De elastomeercompound wordt in een speciale smeltketel opgewarmd tussen 170 °C en 190 °C; deze 
temperaturen gelden in het midden van de ketel. 
Voor de toplaag wordt steenslag toegepast, die in een speciale mixer omhuld werd met de 
elastomeercompound van bitumen met het gemodificeerd polymeer. 
Zodra het materiaal van de voeg afgekoeld is tot de omgevingstemperatuur en voldoende verhard is, 
maar ten vroegste 5 uur na het uitvoeren van de laatste bewerking, mag over de voeg gereden 
worden. 
Tussen het bovenvlak van de toplaag van de voeg en van de bitumineuze verharding is geen 
niveauverschil. 
In de randzone van de brug wordt de compoundvoeg als volgt afgewerkt: 
- ter plaatse van de greppel wordt net voor het storten van de toplaag een metalen bekistingsvorm 

in de greppel geplaatst waartegen de toplaag gestort wordt. Op deze wijze wordt een uitsparing 
in het bitumen bereikt; 

- bij een opkant tussen twee delen van een compoundvoeg (bijvoorbeeld een opkant tussen rijweg 
en het verhoogd voetpad) wordt een thermisch verzinkte stalen plaat (S235JR) met dikte 2 mm en 
breedte even breed als de glijplaat zodanig geplooid in een L-vorm dat het onderste deel past in 
het laagste deel van de compoundvoeg (in voorgaand geval dus het gedeelte compoundvoeg in de 
rijweg) en het verticale deel dient als bekisting van het bovenste deel van de compoundvoeg 
(compoundvoeg in het voetpad). Het onderste, horizontale deel heeft een lengte van minstens 
300 mm. Het opgaande deel van deze metalen plaat wordt gelijk met de dagkant van de opkant 
geplaatst. Het midden van de stalen plaat is gelijk met het midden van de voegopening. 
Deze metalen plaat wordt dus als volgt ingebouwd in voorgaand voorbeeld: 
- men giet enkele lagen van het gedeelte van de compoundvoeg van de rijweg en het gedeelte 

van het voetpad tot ongeveer de helft van de totale dikte van de compoundvoeg bereikt is; 
- men plaatst de thermisch verzinkte stalen L-vormige plaat zodanig dat het verticale deel in de 

lijn ligt van de rest van de opkant tussen rijweg en voetpad; 
- men werkt de compoundvoeg verder in lagen af tot en met de toplaag. 

31.4.2 Meetmethode voor hoeveelheden  
De te plaatsen brugdekvoegen worden uitgedrukt per lopende meter.  

31.4.3 Controles 
De controles omvatten: 
- een buigproef op een proefstuk van het gemodificeerd polymeer volgens SB 250-3-11.9. 

 Flexibele voegovergang op basis van polymeren 

31.5.1 Beschrijving 
Een flexibele voegovergang op basis van polymeren omvat: 
- het indienen van het dossier om de overeenkomstigheid met EAD 120011-00-0107 volgens 

SB 260-32-31.5.1.2.B aan te tonen;  
- het indienen van het inbouwdossier, inclusief de aansluitingen; 
- de voorzieningen om de afdichtingslaag tijdens uitvoering te beschermen; 
- de nodige voorbehandeling van de ondergrond alvorens de voeg te plaatsen; 
- het leveren, plaatsen en alle bijhorende werken van het waterdichte brugdekvoegsysteem 

conform de voorschriften van de bijhorende ETA of gelijkwaardig, volgens het goedgekeurde 
inbouwdossier; 
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- de conservering van de stalen onderdelen van de brugdekvoeg en het eventueel herstellen van de 
conservering; 

- de zelfcontrole van de conservering en opstellen van een inspectiedossier; 
- de voorzieningen om waterafvoer aan de zijdelingse uiteinden van de brugdekvoeg te beletten; 
- alle kosten die verband houden met het uitvoeren van controles en keuringen. 
De zijdelingse steunbalken in polymeerbeton zijn begrepen in de desbetreffende post van 
SB 260-32-31.7.4. 
De verstevigingsribben zijn, indien voorzien, begrepen in de desbetreffende post van SB 260-32-31.8. 
Het leveren en plaatsen van de drain is, indien voorzien, begrepen in de desbetreffende post van 
SB 260-32-21. 

31.5.1.1 Materialen 
Voor de voegen wordt een flexibel, waterdicht voegsysteem toegepast dat opgebouwd is uit 
polymeren. 
Het geheel behoort tot een systeem van 1 fabrikant en is conform met de bepalingen van 
EAD 120011-00-0107. 
Dit voegsysteem mag enkel geplaatst worden bij een luchttemperatuur (gemeten t.p.v. de voeg) 
tussen +5°C en +25°C.  

31.5.1.2 Kenmerken van de uitvoering 

31.5.1.2.A VERDUIDELIJKINGEN, WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN OP EAD 120011-00-0107 
EAD 120011-00-0107 wordt hierna, waar nodig, vervolledigd met verduidelijkingen, wijzigingen en 
aanvullingen. De nummering van EAD 120011-00-0107 blijft behouden: 
1.2.1.1 Use Categories 
Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen, is de brugdekvoeg geschikt voor wegverkeer, voor 
fietsers en voor voetgangers. 
De brugdekvoeg is geschikt voor standaardbelastingen. 
1.2.1.2 Operating temperature 
De minimum werkingstemperatuur bedraagt -20 °C. 
De maximum werkingstemperatuur bedraagt +45 °C. 
1.2.2 Working life/Durability  
De levensduurklasse bedraagt minimum 1 (10 jaar). 
2.2.1.2.1 Level differences in the running surface under unloaded conditions 
Het niveauverschil tussen het bovenvlak van de voegvulling en het bovenvlak van de zijdelingse 
steunbalken in polymeerbeton mag niet meer dan 1 mm bedragen. 
Het niveauverschil tussen het bovenvlak van de zijdelingse steunbalken in polymeerbeton en het 
bovenvlak van de wegverharding mag niet meer dan 1 mm bedragen. 
2.2.2.7 Bridging plate (without fixing) 
De conservering is volgens de bepalingen van SB 260-32-31.1.1.2.F. 

31.5.1.2.B AANTONEN OVEREENKOMSTIGHEID MET EAD 120011-00-0107 EN DE 
VERDUIDELIJKINGEN, WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN 

De opdrachtnemer heeft de keuze uit volgende drie opties om de conformiteit met 
EAD 120011-00-0107 aan te tonen: 
- ofwel beschikt de brugdekvoeg over een geldige ETA (European Technical Assessment) volgens 

EAD 120011-00-0107, afgeleverd door een genotificeerde instelling, lid van EOTA (Technical 

https://www.eota.eu/download?file=/2015/15-12-0011/ead%20for%20ojeu/ead%20120011-00-0107_ojeu2017.pdf
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Assessment Body (TAB)). Voor dit type voeg worden referenties voor 5 bestaande werken 
opgegeven, waarbij de eisen van ETA (=deugdelijkheid) over een periode van 5 jaar of meer 
worden aangetoond; 

- ofwel beschikt de leverancier over een rapport afgeleverd door een geaccrediteerde instelling 
met de bevestiging dat de voegen voldoen aan EAD 120011-00-0107. Voor dit type voeg worden 
referenties voor 5 bestaande werken opgegeven, waarbij de deugdelijkheid gedurende 5 jaar of 
meer wordt aangetoond; 

- ofwel levert de opdrachtnemer een uitgebreid dossier waarin hij zelf aantoont dat aan alle eisen 
van EAD 120011-00-0107 voldaan is. Bovendien moet het systeem gedurende minstens 5 jaar tot 
op heden en in minstens 10 vergelijkbare omstandigheden zijn toegepast, waarbij de 
deugdelijkheid gedurende deze periode is aangetoond met de bijkomende garantie dat de 
levensduur minstens 10 jaar zal bedragen. 

Om de overeenkomstigheid met de eisen van EAD 120011-00-0107 aan te tonen, legt de 
opdrachtnemer ten laatste 2 weken na gunning een volledig dossier van de brugdekvoeg ter 
goedkeuring voor aan de aanbestedende overheid. De opdrachtnemer houdt rekening met een 
verdubbeling van de wettelijke termijn nodig voor het bestuderen van het dossier en de goedkeuring 
van het type brugdekvoeg omwille van de complexiteit en de omvang van het onderzoek. 

31.5.1.2.C DILATATIECAPACITEIT VAN DE VOEG 
De opdrachtdocumenten bepalen de dilatatiecapaciteit van de voeg. 
De dilatatiecapaciteit van de voeg is vermoedelijk indien de opdrachtnemer nog een berekening van 
de definitieve dilatatiecapaciteit van de voeg uitvoert. De input voor deze berekening volgt uit de 
algemene berekening van het kunstwerk (o.a. de te verwachten verplaatsingen), op te maken door 
de opdrachtnemer. 
Tenzij anders bepaald in de opdrachtdocumenten doet de opdrachtnemer geen berekening van de 
dilatatiecapaciteit. 
De opdrachtdocumenten kunnen specifieke eisen bepalen i.v.m. de zijdelingse dilatatiecapaciteit  
(bijv. bij gekromde brugdekken). 

31.5.1.3 Wijze van uitvoering 

31.5.1.3.A INBOUW VAN DE BRUGDEKVOEG 
De opdrachtnemer legt, minstens één maand voor de aanvang van de werken, het inbouwdossier ter 
goedkeuring voor aan de aanbestedende overheid. Dit inbouwdossier omvat de technische fiche van 
de voeg, een gedetailleerd uitvoeringsplan en een gedetailleerde uitvoeringsprocedure. Het 
uitvoeringsplan en de uitvoeringsprocedure beschrijven de volledige wijze van inbouw en omvatten 
zowel de algemene, principiële bepalingen als de projectspecifieke, bijkomende bepalingen. 
Het bovenvlak van de voegvulling volgt over de volledige lengte van de voeg het dwarsprofiel. 
De opdrachtnemer legt minstens één maand voor de aanvang van de werken het inbouwdossier met 
de volledige wijze van de inbouw (principe en bijkomende maatregelen) ter goedkeuring voor aan de 
aanbestedende overheid. 
De brugdekvoeg wordt ingebouwd volgens figuur 32-31-8. 
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Figuur 32-31-8: Inbouw flexibele voegovergang o.b.v. polymeren – nieuwbouw 

De brugdekvoeg wordt steeds ingebouwd na het aanbrengen van de bedekking. 
De nodige beschermende maatregelen worden getroffen om de afdichtingslaag niet te beschadigen 
bij het inzagen van de verharding. 
Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen wordt hiervoor de verharding tot minstens 10 mm 
boven het bovenvlak van de beschermlaag ingezaagd. Het gedeelte van de verharding tussen de 
zaagsnede en het bovenvlak van de afdichting wordt vervolgens manueel met licht gereedschap 
uitgebroken. Tot slot wordt visueel nagegaan of de afdichting in de gemaakte uitsparing voor de voeg 
nog hecht op de ondergrond. 
De voegvulling op basis van polymeren wordt tot op de brugdekplaat aangebracht. 
Aan beide zijden van de voeg worden steeds steunbalken in polymeerbeton uitgevoerd die voldoen 
aan de bepalingen van SB 260-32-31.7.4. 
Indien verstevigingsribben in polymeerbeton uitgevoerd worden, voldoen deze aan de bepalingen 
van SB 260-32-31.8. 

31.5.1.3.B VOORZIENINGEN OM DE ZIJDELINGSE WATERAFVOER TE BELETTEN 
Aan de zijdelingse uiteinden van de brugdekvoeg worden opstanden voorzien om zijdelingse 
waterafvoer te beletten. De opdrachtnemer legt de plannen hieromtrent ter goedkeuring aan de 
leidend ambtenaar voor. 

31.5.1.3.C PLAATSINGSWIJZE 
De opdrachtnemer legt vooraf volgende gegevens en documenten ter goedkeuring voor aan de 
aanbestedende overheid:  
- aanmaakvoorschriften; 
- plaatsingsinstructies; 
- omgevingsvereisten (temperatuur, vochtigheid), ook van de betonnen constructie op het moment 

van plaatsen; 
- maximum tijd voor aanmaak en aanbrengen en minimum beschermingstijd; 
- de ervaring van de uitvoerder en de vereisten van het toezicht op de werf; 
- de identificatiegegevens van het gebruikte product. 
De ondergrond is voorbereid volgens de voorschriften van de technische fiche en wordt, indien 
nodig, voorbehandeld met een geschikte hechtprimer. 
Het materiaal wordt aangemaakt, aangebracht en nabehandeld volgens de voorschriften van de 
technische fiche. 
Alle nodige maatregelen worden getroffen om schade onder andere t.g.v. weersinvloeden (bv. 
uitdroging, uitspoeling,…) en scheurvorming ten gevolge van krimp en zettingen te voorkomen. 
Het aanbrengen van het product gebeurt door gekwalificeerde personen. 
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Ten slotte wordt het oppervlak afgewerkt om voldoende stroefheid te bekomen. 

31.5.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De te plaatsen brugdekvoegen worden uitgedrukt per ontwikkelde lopende meter voeg. 

31.5.3 Controles 
De controles omvatten: 
- nazicht van het dossier om de overeenkomstigheid met EAD 120011-00-0107 volgens 

SB 260-32-31.5.1.2.B aan te tonen; 
- nazicht van het inbouwdossier; 
- controle, vóór de start van de werken, van de door de opdrachtnemer te bezorgen documenten 

ter voorbereiding van de productie; 
- de voorafgaande technische keuring van de materialen; 
- de technische keuring tijdens de uitvoering; 
- het meten van de hoogteverschillen bij inbouw volgens SB 260-32-31.5.1.2.A. 
De verschillende controles gebeuren door de aanbestedende overheid volgens de desbetreffende 
normen en/of vermelde voorschriften. 
De opdrachtnemer voert een zelfcontrole uit tijdens de conservering en bezorgt het inspectiedossier 
aan de aanbestedende overheid volgens de bepalingen van SB 260-32-31.1.1.2.F. 

 Vervangen van bestaande voeg door flexibele voegovergang op basis van polymeren 

31.6.1 Beschrijving 
Bij renovatie wordt de brugdekvoeg vervangen door een type of systeem waarbij problemen bij 
plaatsing en verkeershinder geminimaliseerd worden m.a.w. een compatibel systeem met de 
bestaande situatie. 
Het opbreken van de bestaande voeg is begrepen in de desbetreffende post volgens 
SB 260-4-1.1.2.22. 
Het vervangen van een bestaande brugdekvoeg door een flexibele voegovergang op basis van 
polymeren omvat: 
- het vrijmaken van de voegopening tussen de betondelen (landhoofd en/of brugdekplaat). Dit 

omvat het verwijderen van alle elementen die zich in deze voegopening bevinden en die de vrije 
dilatatie van de voeg kunnen verhinderen. Er wordt steeds de goedkeuring van de aanbestedende 
overheid gevraagd vooraleer elementen verwijderd worden. 

- het indienen van het dossier om de overeenkomstigheid met EAD 120011-00-0107 volgens 
SB 260-32-31.6.1.2.B aan te tonen; 

- het indienen van het inbouwdossier, inclusief de aansluitingen; 
- de voorzieningen om de afdichtingslaag tijdens uitvoering te beschermen; 
- alle nodige betonherstellingen van gevolgschade door opbreken van de bestaande voeg; 
- de nodige voorbehandeling van de ondergrond voor de inbouw van de nieuwe voeg; 
- het leveren, plaatsen en alle bijhorende werken van het waterdichte brugdekvoegsysteem 

conform de voorschriften van de bijhorende ETA of gelijkwaardig, volgens het goedgekeurde 
inbouwdossier; 

- de voorzieningen om waterafvoer aan de zijdelingse uiteinden van de brugdekvoeg te beletten; 
- de conservering van de stalen onderdelen van de brugdekvoeg en het eventueel herstellen van de 

conservering; 
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- de zelfcontrole van de conservering en opstellen van een inspectiedossier; 
- alle kosten die verband houden met het uitvoeren van controles en keuringen. 
De betonherstellingen van schade niet ten gevolge van de af- en uitbraak van de voeg zijn begrepen 
in de desbetreffende posten van SB 260-34-1.1. 
De zijdelingse steunbalken en, indien van toepassing, de ondervulling in polymeerbeton zijn 
begrepen in de desbetreffende post van SB 260-32-31.7.5. 
De verstevigingsribben zijn, indien voorzien, begrepen in de desbetreffende post van SB 260-32-31.8. 
Het vooronderzoek ter bepaling van de geometrische randvoorwaarden voor de inbouw van de voeg 
in de bestaande toestand, is begrepen in de desbetreffende post van SB 260-32-31.9. 
Het leveren en plaatsen van de drain is, indien voorzien, begrepen in de desbetreffende post van 
SB 260-32-21. 
De vlakheidscorrectiemortel voor het realiseren van een helling richting de drain is, indien voorzien, 
begrepen in de desbetreffende posten van SB 260-34-1.1. 

31.6.1.1 Materialen 
De bepalingen van SB 260-32-31.5.1.1 zijn van toepassing. 

31.6.1.2 Kenmerken van de uitvoering 

31.6.1.2.A VERDUIDELIJKINGEN, WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN OP EAD 120011-00-0107 
De bepalingen van SB 260-32-31.5.1.2.A zijn van toepassing. 

31.6.1.2.B AANTONEN OVEREENKOMSTIGHEID MET EAD 120011-00-0107 EN DE 
VERDUIDELIJKINGEN, WIJZIGINGEN EN AANVULINGEN 

De bepalingen van SB 260-32-31.5.1.2.B zijn van toepassing. 

31.6.1.2.C DILATATIECAPACITEIT VAN DE VOEG 
De opdrachtdocumenten bepalen de dilatatiecapaciteit van de voeg. 
De opdrachtdocumenten kunnen specifieke eisen bepalen i.v.m. de zijdelingse dilatatiecapaciteit 
(bijv. bij gekromde brugdekken). 

31.6.1.3 Wijze van uitvoering 

31.6.1.3.A INBOUW VAN DE BRUGDEKVOEG 
De opdrachtnemer legt, minstens één maand voor de aanvang van de werken, het inbouwdossier ter 
goedkeuring voor aan de aanbestedende overheid. Dit inbouwdossier omvat de technische fiche van 
de voeg, een gedetailleerd uitvoeringsplan en een gedetailleerde uitvoeringsprocedure. Het 
uitvoeringsplan en de uitvoeringsprocedure beschrijven de volledige wijze van inbouw en omvatten 
zowel de algemene en principiële bepalingen als de projectspecifieke, bijkomende bepalingen. 
Dit omvat: 
- het onderzoeken van de bestaande structuur waar de voeg wordt ingebouwd a.d.h.v. de 

informatie opgenomen in de opdrachtdocumenten en de toestand ter plaatse (visuele inspectie, 
vooronderzoek,…); 

- het vastleggen van de afbraakzones van het beton en/of asfalt en/of van de bestaande voeg; 
- uittekenen nieuwe toestand met aanduiding van de verbinding tussen oude en nieuwe structuur. 

Uitwerken planzicht en alle relevante doorsnedes (rijweg, voetpad/fietspad, brugrand, diverse 
overgangszones); 

- aanduiding van de aansluiting met bestaande afdichting en lagenopbouw. 
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Het bovenvlak van de voegvulling volgt over de volledige lengte van de voeg het (toekomstige) 
dwarsprofiel. 
De brugdekvoeg wordt ingebouwd volgens figuur 32-31-9. 

 
Figuur 32-31-9: Inbouw flexibele voegovergang o.b.v. polymeren – renovatie 

De opdrachtdocumenten geven aan hoeveel de hoogte van de brugbedekking (X) bedraagt. Deze 
afmeting is een geschatte afmeting en wordt door de opdrachtnemer ter plaatse geverifieerd. 
Met behulp van een vlakheidscorrectiemortel (volgens SB 260-34-1.1) wordt, indien nodig, een 
helling richting de drain gerealiseerd. 
De brugdekvoeg wordt steeds ingebouwd na het aanbrengen van de wegbedekking. 
De nodige beschermende maatregelen worden getroffen om de afdichtingslaag niet te beschadigen 
bij het inzagen van de verharding. 
Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen, wordt hiervoor de verharding tot minstens 10 mm 
boven het bovenvlak van de beschermlaag ingezaagd. Het gedeelte van de verharding tussen de 
zaagsnede en het bovenvlak van de afdichting wordt vervolgens manueel met licht gereedschap 
uitgebroken. Tot slot wordt visueel nagegaan of de afdichting in de gemaakte uitsparing voor de voeg 
nog hecht op de ondergrond. 
Aan beide zijden van de voeg worden steeds steunbalken in polymeerbeton uitgevoerd. Het 
eventuele verschil in hoogte tussen de bestaande voeg en de nieuwe voeg wordt eveneens uitgevuld 
in polymeerbeton. Zowel de zijdelingse steunbalken als de ondervulling in polymeerbeton voldoen 
aan de bepalingen van SB 260-32-31.7.5. 
De breedte van de zijdelingse steunbalken wordt bepaald door het maximum van enerzijds het 
verschil in breedte tussen bestaande voeg en nieuwe voeg en anderzijds de eisen gesteld aan ‘Z’ in 
figuur 32-31-9. 

31.6.1.3.B VOORZIENINGEN OM DE ZIJDELINGSE WATERAFVOER TE BELETTEN 
De bepalingen van SB 260-32-31.5.1.3.B zijn van toepassing. 

31.6.1.3.C PLAATSINGSWIJZE 
De bepalingen van SB 260-32-31.5.1.3.C zijn van toepassing. 
De nodige handelingen worden getroffen om de nieuwe voeg uit te voeren op een 
(polymeer)betonnen en/of stalen oppervlak dat compatibel is met het voegsysteem. De eventueel 
vrijgekomen stalen oppervlakken worden degelijk ontroest en behandeld met een compatibele anti-
corrosielaag volgens de bepalingen van SB 260-33-1. Deze handelingen zijn ten laste van de 
opdrachtnemer. 
Betonschade aan de bestaande structuur door de afbraak van de bestaande voegconstructie, wordt 
hersteld conform SB 260-34-1.1. Deze betonherstellingen zijn ten laste van de opdrachtnemer. 
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31.6.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
Het vervangen van een bestaande brugdekvoeg door een flexibele voegovergang op basis van 
polymeren wordt uitgedrukt per ontwikkelde lopende meter voeg. 

31.6.3 Controles 
De controles omvatten: 
- nazicht van het dossier om de overeenkomstigheid met EAD 120011-00-0107 volgens 

SB 260-32-31.6.1.2.B aan te tonen; 
- nazicht van het inbouwdossier; 
- controle, vóór de start van de werken, van de door de opdrachtnemer te bezorgen documenten 

ter voorbereiding van de productie; 
- de voorafgaande technische keuring van de materialen; 
- de technische keuring tijdens de uitvoering; 
- het meten van de hoogteverschillen bij inbouw volgens SB 260-32-31.6.1.2.A. 
De verschillende controles gebeuren door de aanbestedende overheid volgens de desbetreffende 
normen en/of vermelde voorschriften. 
De opdrachtnemer voert een zelfcontrole uit tijdens de conservering en bezorgt het inspectiedossier 
aan de aanbestedende overheid volgens de bepalingen van SB 260-32-31.1.1.2.F. 

 Aansluiting met voegsysteem  

31.7.1 Bitumineuze voegband 

31.7.1.1 Beschrijving 
Voor een goede aansluiting van de bitumineuze toplaag met de profielen van de brugdekvoegen 
volgens SB 260-32-31.1 en SB 260-32-31.2 wordt een bitumineuze voegband geplaatst. 

31.7.1.1.A MATERIALEN  
De bitumineuze voegband voldoet aan SB 250-3-14.1. 

31.7.1.1.B KENMERKEN VAN DE UITVOERING 
De rand waartegen een voegband aangebracht moet worden dient stofvrij, zuiver en droog te zijn 
alvorens de voegband geplaatst kan worden. Op de rand dient eerst kleefvernis, geleverd door de 
producent van de voegband, aangebracht te worden. Na droging wordt de voegband aangebracht. 
De hoogte van de voegband is 5 mm meer dan de dikte van de aan te leggen toplaag. Alle verkeer 
over de voegband is verboden tenzij er een afdoende bescherming is aangebracht. In elk geval 
dienen de beschadigde gedeelten vernieuwd te worden. 
De kleeflaag voor de nieuw aan te brengen toplaag wordt na de voegband aangebracht.  

31.7.1.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De te plaatsen bitumineuze voegband wordt uitgedrukt per lopende meter. 

31.7.2 Overgangsbalk in polymeerbeton 

31.7.2.1 Beschrijving 
Voor een goede aansluiting van de wegenis met de profielen van de brugdekvoegen volgens 
SB 260-32-31.1 en SB 260-32-31.2 kan een overgangsbalk in polymeerbeton geplaatst worden. 
De overgangsbalk in polymeerbeton omvat: 
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- het inzagen van de verharding; 
- het verwijderen van verharding en het verwijderen/verwerken van puin buiten het openbaar 

domein; 
- het zandstralen van het oppervlak tot een hechtsterkte van 1,5 N/mm² bereikt wordt; 
- het leveren en plaatsen van het polymeerbeton; 
- alle bijhorende werken en leveringen; 
- de nodige maatregelen om de afdichtingslaag niet te beschadigen bij het inzagen. 

31.7.2.1.A MATERIALEN 
Polymeerbeton is een kunstharsgebonden materiaal, verstevigd met kwartsgranulaten. 
Het polymeerbeton heeft minimum volgende eigenschappen: 
- krimparm; 
- geschikt als toplaag van verkeerswegen (bestand tegen hoge dynamische verkeersbelastingen, 

stroef, duurzaam, slijtvast,…); 
- geschikt voor een betonnen en stalen ondergrond en heeft een heel goede adhesie met asfalt;  
- gietbaar materiaal dat door zijn karakteristieken alle holtes opvult zonder benodigde verdichting; 
- kan in één laag aangebracht worden in diktes van minimum 10 cm; 
- is waterdicht en chemisch inert ten opzichte van de meeste agressieve substanties bij normale 

temperatuur: aangelengde zuren, basen, zouten, oliën en vetten; 
- verhardt bij 80 % relatieve luchtvochtigheid; 
- kan uitgevoerd worden bij een minimale luchttemperatuur (gemeten t.p.v. de voeg) van +5°C of 

lager. 
De opdrachtdocumenten kunnen bijkomende eisen opleggen. 

31.7.2.1.B KENMERKEN VAN DE UITVOERING 

31.7.2.1.B.1 Plaatsingswijze  
De opdrachtnemer legt vooraf volgende gegevens en documenten ter goedkeuring aan de 
aanbestedende overheid voor: 
- uitvoeringsplan; 
- aanmaakvoorschriften; 
- plaatsingsinstructies; 
- de technische fiche met vermelding van de gevraagde eigenschappen;  
- omgevingsvereisten (temperatuur, vochtigheid), ook van de betonnen constructie op het moment 

van plaatsen; 
- maximum tijd voor aanmaak en aanbrengen en minimum beschermingstijd; 
- gebruiksvoorwaarden bij het aanbrengen in meerdere lagen; 
- ervaring van de uitvoerder en de vereisten van het toezicht op de werf; 
- identificatiegegevens van het gebruikte product. 
De polymeerbetonbalk wordt tot op de brugdekplaat aangebracht met een overlap van 20 mm met 
de afdichtingslaag. 
De bepalingen m.b.t. de afmetingen van de overgangsbalk in polymeerbeton volgens figuur 32-31-3, 
figuur 32-31-4, figuur 32-31-12 of figuur 32-31-13 zijn van toepassing, naargelang de voeg geplaatst 
wordt volgens principe 2 resp. principe 3. 
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De ondergrond is voorbereid volgens de voorschriften van de technische fiche en wordt, indien 
nodig, voorbehandeld met een geschikte hechtprimer. 
Het materiaal wordt aangemaakt, aangebracht en nabehandeld volgens de voorschriften van de 
technische fiche. 
Alle nodige maatregelen worden getroffen om schade onder andere t.g.v. weersinvloeden (bv. 
uitdroging, uitspoeling, aanbrengen in meerdere lagen) en scheurvorming ten gevolge van krimp en 
zettingen te voorkomen. 
Het aanbrengen van het product gebeurt door gekwalificeerde personen. 

31.7.2.1.B.2 Voorzieningen om de afdichtingslaag niet te beschadigen 
Om bij het inzagen van de verharding de afdichtingslaag, niet te beschadigen voorziet de 
opdrachtnemer de nodige beschermende maatregelen. 
Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen, wordt hiervoor de verharding tot minstens 10 mm 
boven het bovenvlak van de beschermlaag ingezaagd. Het gedeelte van de verharding tussen de 
zaagsnede en het bovenvlak van de afdichting wordt vervolgens manueel met licht gereedschap 
uitgebroken. Tot slot wordt visueel nagegaan of de afdichting in de gemaakte uitsparing voor de voeg 
nog hecht op de ondergrond. 

31.7.2.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De te plaatsen overgangsbalk in polymeerbeton wordt uitgedrukt in dm³.  

31.7.2.3 Controles 
De controle omvat het nazicht van de technologische gegevens.  

31.7.3 Overvolume in adhesief materiaal 

31.7.3.1 Beschrijving 
Als de uitsparing van de verwijderde, bestaande voeg in hoogte en/of diepte groter is dan de nieuwe 
brugdekvoeg, wordt het verschil in volume opgevuld in adhesief materiaal.  
Het zo bekomen overvolume in adhesief materiaal wordt gedefinieerd volgens figuur 32-31-6 en 
omvat het leveren en plaatsen en alle bijhorende werken en leveringen.  

31.7.3.1.A MATERIALEN 
Het materiaal is conform het bijhorende voegsysteem, zoals gedefinieerd in SB 260-32-31.2.  

31.7.3.1.B KENMERKEN VAN DE UITVOERING 
Het overvolume in adhesief materiaal wordt aangebracht volgens het principe van figuur 32-31-6 van 
SB 260-32-31.2.1.3.A. 

31.7.3.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
Het te plaatsen overvolume in adhesief materiaal wordt uitgedrukt in dm³. 

31.7.3.3 Controles 
De controle omvat het nazicht van de technologische gegevens. 
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31.7.4 Zijdelingse steunbalken in polymeerbeton op nieuwe kunstwerken 

31.7.4.1 Beschrijving 
Bij de plaatsing van een flexibele voegovergang op basis van polymeren op een nieuw kunstwerk 
worden steeds zijdelingse steunbalken in polymeerbeton uitgevoerd. 
De zijdelingse steunbalken in polymeerbeton op nieuwe kunstwerken omvatten: 
- het inzagen van de verharding; 
- het verwijderen van verharding en het verwijderen/verwerken van puin buiten het openbaar 

domein; 
- het zandstralen van het oppervlak om een goede hechting te bekomen. De minimum hechtsterkte 

geëist aan de ondergrond volgens de ETA van het nieuwe voegsysteem, met een minimum van 
1,5 N/mm², wordt hierdoor gerealiseerd; 

- het leveren en plaatsen van het polymeerbeton; 
- alle bijhorende werken en leveringen; 
- de nodige maatregelen om de afdichtingslaag niet te beschadigen bij het inzagen. 

31.7.4.1.A MATERIALEN 
De bepalingen van SB 260-32-31.7.2.1.A zijn van toepassing. 
De hechtsterkte aan de ondergrond bedraagt bovendien minimum de waarde geëist volgens de ETA 
van het nieuwe voegsysteem. 

31.7.4.1.B KENMERKEN VAN DE UITVOERING 

31.7.4.1.B.1 Plaatsingswijze 
De opdrachtnemer legt vooraf de volgende gegevens en documenten ter goedkeuring aan de 
aanbestedende overheid voor: 
- uitvoeringsplan; 
- aanmaakvoorschriften; 
- plaatsingsinstructies; 
- de technische fiche met vermelding van de gevraagde eigenschappen;  
- omgevingsvereisten (temperatuur, vochtigheid), ook van de betonnen constructie op het moment 

van plaatsen; 
- maximum tijd voor aanmaak en aanbrengen en minimum beschermingstijd; 
- gebruiksvoorwaarden bij het aanbrengen in meerdere lagen; 
- ervaring van de uitvoerder en de vereisten van het toezicht op de werf; 
- identificatiegegevens van het gebruikte product. 
Het polymeerbeton wordt op de brugdekplaat aangebracht en realiseert een overlapping van 20 mm 
met de afdichtingslaag. 
De bepalingen m.b.t. de afmetingen van de zijdelingse steunbalken in polymeerbeton volgens 
figuur 32-31-8 zijn van toepassing. 
De ondergrond moet voorbereid zijn volgens de voorschriften van de technische fiche en wordt, 
indien nodig, voorbehandeld met een geschikte hechtprimer. 
Het materiaal wordt aangemaakt, aangebracht en nabehandeld volgens de voorschriften van de 
technische fiche. 
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Alle nodige maatregelen worden getroffen om schade onder andere t.g.v. weersinvloeden (bv. 
uitdroging, uitspoeling, aanbrengen in meerdere lagen) en scheurvorming ten gevolge van krimp en 
zettingen te voorkomen. 
Het aanbrengen van het product gebeurt door gekwalificeerde personen. 

31.7.4.1.B.2 Voorzieningen om de afdichtingslaag niet te beschadigen 
Om bij het inzagen van de verharding de afdichtingslaag niet te beschadigen, voorziet de 
opdrachtnemer de nodige beschermende maatregelen. Hij legt deze maatregelen ter goedkeuring 
voor aan de aanbestedende overheid. 

31.7.4.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De zijdelingse steunbalken in polymeerbeton op nieuwe kunstwerken worden uitgedrukt in dm³. 

31.7.4.3 Controles 
De controle omvat het nazicht van de technologische gegevens. 

31.7.5 Zijdelingse steunbalken en ondervulling in polymeerbeton op bestaande 
kunstwerken 

31.7.5.1 Beschrijving 
Bij de plaatsing van een flexibele voegovergang op basis van polymeren op een bestaand kunstwerk 
worden steeds zijdelingse steunbalken in polymeerbeton uitgevoerd. 
Wanneer de verwijderde, bestaande voeg in hoogte groter is dan de nieuwe brugdekvoeg, dan wordt 
het verschil in hoogte eveneens uitgevuld in polymeerbeton.  
De zijdelingse steunbalken en ondervulling in polymeerbeton op bestaande kunstwerken omvatten: 
- het inzagen van de verharding; 
- het verwijderen van verharding en het verwijderen/verwerken van puin buiten het openbaar 

domein; 
- het zandstralen van het oppervlak om een goede hechting te bekomen. De minimum hechtsterkte 

geëist aan de ondergrond volgens de ETA van het nieuwe voegsysteem, met een minimum van 
1,5 N/mm², wordt hierdoor gerealiseerd; 

- het leveren en plaatsen van het polymeerbeton; 
- alle bijhorende werken en leveringen; 
- de nodige maatregelen om de afdichtingslaag niet te beschadigen bij het inzagen. 

31.7.5.1.A MATERIALEN 
De bepalingen van SB 260-32-31.7.2.1.A zijn van toepassing. 
De hechtsterkte aan de ondergrond bedraagt bovendien minimum de waarde geëist volgens de ETA 
van het nieuwe voegsysteem. 

31.7.5.1.B KENMERKEN VAN DE UITVOERING 

31.7.5.1.B.1 Plaatsingswijze 
De opdrachtnemer legt vooraf de volgende gegevens en documenten ter goedkeuring aan de 
aanbestedende overheid voor: 
- uitvoeringsplan; 
- aanmaakvoorschriften; 
- plaatsingsinstructies; 



UITRUSTINGEN EN AANHORIGHEDEN  

32-164 standaardbestek 260 versie 2.0a december 2021 

- de technische fiche met vermelding van de gevraagde eigenschappen;  
- omgevingsvereisten (temperatuur, vochtigheid), ook van de betonnen constructie op het moment 

van plaatsen; 
- maximum tijd voor aanmaak en aanbrengen en minimum beschermingstijd; 
- gebruiksvoorwaarden bij het aanbrengen in meerdere lagen; 
- ervaring van de uitvoerder en de vereisten van het toezicht op de werf; 
- identificatiegegevens van het gebruikte product. 
Het polymeerbeton wordt op de brugdekplaat aangebracht en realiseert een overlapping van 20 mm 
met de afdichtingslaag. 
De bepalingen m.b.t. de afmetingen van de zijdelingse steunbalken en ondervulling in 
polymeerbeton volgens figuur 32-31-9 zijn van toepassing. De breedte van de zijdelingse steunbalken 
wordt bovendien bepaald door het maximum van enerzijds het verschil in breedte tussen bestaande 
voeg en nieuwe voeg en anderzijds de eisen gesteld aan ‘Z’ in figuur 32-31-9. 
De ondergrond is voorbereid volgens de voorschriften van de technische fiche en wordt, indien 
nodig, voorbehandeld met een geschikte hechtprimer. 
Het materiaal wordt aangemaakt, aangebracht en nabehandeld volgens de voorschriften van de 
technische fiche. 
Alle nodige maatregelen worden getroffen om schade onder andere t.g.v. weersinvloeden (bv. 
uitdroging, uitspoeling, aanbrengen in meerdere lagen) en scheurvorming ten gevolge van krimp en 
zettingen te voorkomen. 
Het aanbrengen van het product gebeurt door gekwalificeerde personen. 

31.7.5.1.B.2 Voorzieningen om de afdichtingslaag niet te beschadigen 
Om bij het inzagen van de verharding de afdichtingslaag niet te beschadigen, voorziet de 
opdrachtnemer de nodige beschermende maatregelen. Hij legt deze maatregelen ter goedkeuring 
voor aan de aanbestedende overheid. 

31.7.5.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De zijdelingse steunbalken en ondervulling in polymeerbeton op bestaande kunstwerken worden 
uitgedrukt in dm³. 

31.7.5.3 Controles 
De controle omvat het nazicht van de technologische gegevens. 

 Verstevigingsribben in polymeerbeton 

31.8.1 Beschrijving 
Om vervorming van de bitumineuze toplaag en onderlaag bij de voegen te beperken, worden in de 
rijweg verstevigingsribben aangebracht.  
De verstevigingsribben omvatten het leveren en plaatsen van het polymeerbeton en alle bijhorende 
werken en leveringen. 

31.8.1.1 Materialen 
Polymeerbeton is een kunstharsgebonden materiaal, verstevigd met kwartsgranulaten. 
Het polymeerbeton heeft minimum volgende eigenschappen: 
- krimparm; 
- gietbaar materiaal dat door zijn karakteristieken alle holtes opvult zonder benodigde verdichting; 



 UITRUSTINGEN EN AANHORIGHEDEN 

december 2021 standaardbestek 260 versie 2.0a 32-165  

- bestand tegen hoge dynamische verkeersbelastingen; 
- kan in één laag aangebracht worden in diktes van minimum 10 cm;  
- waterdicht en chemisch inert ten opzichte van de meeste agressieve substanties bij normale 

temperatuur: aangelengde zuren, basen, zouten, oliën en vetten; 
- verhardt bij 80 % relatieve luchtvochtigheid; 
- kan uitgevoerd worden bij een minimale luchttemperatuur (gemeten t.p.v. de voeg) van + 10 °C of 

lager. 
De opdrachtdocumenten kunnen bijkomende eisen opleggen. 

31.8.1.2 Kenmerken van de uitvoering 
De verstevigingsribben worden aangebracht volgens het principe van figuur 32-31-10. 

 
Figuur 32-31-10: Principe verstevigingsribben  

Overige afmetingen van de verstevigingsribben: 
- diepte:  tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen, 70 mm; 
- breedte:  minimum 15 mm. 
Indien de brugdekvoeg niet onder 90° t.o.v. de rijrichting geplaatst wordt, worden de 
verstevigingsribben geplaatst in een hoek van 45° t.o.v. de rijrichting. 
De richting van de verstevigingsribben is zodanig dat, rekening houdend met de dwarsverkanting 
t.p.v. de brugdekvoeg, water in de wegopbouw langsheen de verstevigingsrib wegstroomt van de 
brugdekvoeg. 
De opdrachtnemer legt vooraf volgende gegevens en documenten ter goedkeuring aan de 
aanbestedende overheid voor: 
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- uitvoeringsplan; 
- aanmaakvoorschriften; 
- plaatsingsinstructies; 
- de technische fiche met vermelding van de gevraagde eigenschappen; 
- omgevingsvereisten (temperatuur, vochtigheid), ook van de betonnen constructie op het moment 

van plaatsen; 
- maximum tijd voor aanmaak en aanbrengen en minimum beschermingstijd; 
- ervaring van de uitvoerder en de vereisten van het toezicht op de werf; 
- identificatiegegevens van het gebruikte product. 
De ondergrond moet voorbereid zijn volgens de voorschriften van de technische fiche en dient, 
indien nodig, voorbehandeld te worden met een geschikte hechtprimer. 
Het materiaal wordt aangemaakt, aangebracht en nabehandeld volgens de voorschriften van de 
technische fiche. 
Alle nodige maatregelen dienen getroffen te worden om schade onder andere t.g.v. weersinvloeden 
(bv. uitdroging, uitspoeling…) en scheurvorming ten gevolge van krimp en zettingen te voorkomen. 
Het aanbrengen van het product gebeurt door gekwalificeerde personen. 

31.8.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De te plaatsen verstevigingsribben worden uitgedrukt per strekkende meter brugdekvoeg waarbij 
elke zijde van de voegconstructie opgemeten wordt.  

31.8.3 Controles 
De controle omvat het nazicht van de technologische gegevens. 

 Vooronderzoek vooraleer een voeg in te bouwen 
Het vooronderzoek vooraleer een voeg in te bouwen bestaat uit het onderzoeken van 
randvoorwaarden voor het inbouwen van een voeg die niet door een visuele inspectie kunnen 
waargenomen worden. 
De opdrachtdocumenten bepalen welke onderzoeken uitgevoerd worden en bijhorende eisen. 

  Waterdichte brugdekvoegen type meervoudige voeg 
De brugdekvoeg is van het type meervoudige voeg of “modular expansion joint” volgens 
EAD 120113-00-0107 met klauwprofielen, voegbanden en alle onderdelen van de beweegbare 
ondersteuningsconstructies. 
Waterdichte brugdekvoegen van het type meervoudige voeg omvatten: 
- het indienen van het dossier om de overeenkomstigheid met EAD 120113-00-0107 volgens 

SB 260-32-31.10.1.2.B aan te tonen; 
- het indienen van het inbouwdossier, inclusief de aansluitingen; 
- de voorzieningen om de afdichtingslaag tijdens uitvoering te beschermen; 
- de nodige voorbehandeling van de ondergrond alvorens de voeg te plaatsen; 
- het leveren, plaatsen en alle bijhorende werken van het waterdichte brugdekvoegsysteem 

conform de voorschriften van de bijhorende ETA of gelijkwaardig, volgens het goedgekeurde 
inbouwdossier; 

- de voorzieningen om waterafvoer aan de zijdelingse uiteinden van de brugdekvoeg te beletten; 
- de conservering van de stalen onderdelen van de brugdekvoeg en het eventueel herstellen van de 

conservering; 
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- de zelfcontrole van de conservering en opstellen van een inspectiedossier; 
- het beton nodig voor het inbetonneren van de brugdekvoegen; 
- alle kosten die verband houden met het uitvoeren van controles en keuringen. 
Waterdichte brugdekvoegen van het type meervoudige voeg waarbij de wijze van aanbrengen van de 
voeg (d.w.z. voor of na de bedekking en bijhorend principe) volgens keuze van de opdrachtnemer is, 
omvatten: 
- alles wat waterdichte brugdekvoegen van het type meervoudige voeg omvat; 
- de eventuele bitumineuze voegband voor aansluiting tussen bitumineuze toplaag en klauwprofiel 

indien zulk principe door de opdrachtnemer wordt voorzien; 
- de eventuele overgangsbalk in polymeerbeton indien zulk principe door de opdrachtnemer wordt 

voorzien. 
De bitumineuze voegband voor aansluiting tussen bitumineuze toplaag en klauwprofiel is, wanneer 
de opdrachtnemer niet de wijze van aanbrengen van de voeg kan kiezen, begrepen in de 
desbetreffende post van SB 260-32-31.7.1. 
Overgangsbalken in polymeerbeton zijn, wanneer de opdrachtnemer niet de wijze van aanbrengen 
van de voeg kan kiezen, begrepen in de desbetreffende post van SB 260-32-31.7.2. 
De verstevigingsribben zijn, indien voorzien, begrepen in de desbetreffende post van SB 260-32-31.8. 
Het leveren en plaatsen van de drain is, indien voorzien, begrepen in de desbetreffende post van 
SB 260-32-21 

31.10.1.1 Materialen 
De brugdekvoegen voldoen aan de bepalingen van EAD 120113-00-0107. 

31.10.1.1.A ZIJPROFIELEN, KLAUWEN EN VERANKERINGEN 
Indien de zijprofielen, klauwen en verankeringen in staal worden voorzien, zijn de voorschriften 
volgens SB 260-26-1 van toepassing. 

31.10.1.1.B BETON VOOR INBETONNEREN BRUGDEKVOEG 
De brugdekvoeg wordt aangestort met een beton met minimum sterkteklasse C 35/45 – GB - EE4 - LA 
en voldoet aan de voorschriften volgens SB 260-25. 
Dit beton is vervaardigd met gebroken granulaten en zijn granulometrie houdt rekening met de 
dichtheid van de aanwezige verankeringswapening en met de vormgeving van het geheel. 

31.10.1.2 Kenmerken van de uitvoering 

31.10.1.2.A VERDUIDELIJKINGEN, WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN OP EAD 120113-00-0107 
EAD 120113-00-0107 wordt hierna, waar nodig, vervolledigd met verduidelijkingen, wijzigingen en 
aanvullingen. De nummering van EAD 120113-00-0107 blijft behouden: 
1.2.1.1 Operating temperature categories 
De minimum werkingstemperatuur bedraagt - 20 °C. 
De maximum werkingstemperatuur bedraagt 45 °C.  
1.2.1.2 Use Categories 
Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen, is de brugdekvoeg geschikt voor wegverkeer, voor 
fietsers en voor voetgangers. 
De brugdekvoeg is geschikt voor standaardbelastingen. 
1.2.2 Working Life/Durability 
De levensduurklasse bedraagt minimum 3 (25 jaar). 

https://www.eota.eu/download?file=/2018/18-12-0113/ead%20for%20ojeu/ead%20120113-00-0107_ojeu2020.pdf
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De levensduur van de afzonderlijke onderdelen is volgens tabel 2 van EAD 120113-00-0107. 
2.2.2 Resistance to fatigue 
Voor het berekenen van de weerstand tegen vermoeiing wordt in eerste instantie uitgegaan van een 
controle volgens Fatigue Load Model 1 FLM1EJ (Annex D.2.3.3 van EAD 120109-00-0107). Indien de 
voeg niet voldoet aan de controle van Fatigue Load Model 1 FLM1EJ wordt een controle uitgevoerd 
volgens Fatigue Load Model 2 FLM2EJ (Annex D.2.3.3 van EAD 120109-00-0107), waarbij uitgegaan 
wordt van een levensduur van de voeg van 25 jaar en een gemiddeld aantal zware voertuigen per 
jaar per rijstrook overwegend gebruikt door vrachtvoertuigen zoals bepaald door de bouwklasse.  
Voor de bouwklassen B1 tot B3 geldt verkeerscategorie 1 van tabel 4.5 (n) van NBN EN 1991-2. 
Voor de bouwklassen B4 tot B10 geldt verkeerscategorie 2 van tabel 4.5 (n) van NBN EN 1991-2. 
Indien de bouwklasse ontbreekt in de opdrachtdocumenten dan bedraagt het gemiddeld aantal 
zware voertuigen per jaar per rijstrook overwegend gebruikt door vrachtvoertuigen 0,5*106. 
Bij verificatie door middel van testbelastingen is bij verkeerscategorie 1 enkel het aantal 
belastingscycli van FLM1EJ Unlimited (annex F van EAD 120109-00-0107) van toepassing. 
2.2.3 Seismic behaviour 
De klasse A1 is van toepassing. 
2.2.7 Watertightness 
De fabrikant levert een testrapport dat de waterdichtheid volgens annex D.4 van 
EAD 120109-00-0107 aantoont. 
2.2.8.1 Corrosion 
De conservering is volgens de bepalingen van SB 260-31.10.1.2.F. 
RVS bouten zijn van kwaliteit A4. 
Stalen bouten worden steeds thermisch verzinkt volgens EN ISO 10684. Elektrolytisch verzinkte 
bouten zijn niet toegestaan. 
Structurele boutverbindingen zijn voorgespannen. Overige bouten worden geborgd tegen loskomen. 
2.2.10.1 Allowable surface gaps and voids 
Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen, zijn de eisen van zowel wegverkeer, fietsers als 
voetgangers van toepassing. 
Maximale spleetbreedte: 
Voor vervormingen noodzakelijke spleten, mogen loodrecht op de spleetrichting niet groter zijn dan 
de grenzen af te lezen in figuur 32-31-1. 
Een spleet is een opening van het voegsysteem in het oppervlakteniveau van de rijweg. 
2.2.10.2 Level differences in the running surface 
Niet geluidsarme voegen:  
Het hoogteverschil wordt gemeten over een afstand van 3 m langs beide zijden van de voeg vanaf de 
as van de voeg evenwijdig met de rijrichting.  
Het maximale hoogteverschil is kleiner dan 5 mm. Scherpe randen bedragen maximaal 3 mm. 
Geluidsarme voegen:  
Het hoogteverschil wordt gemeten over een afstand van 3 m langs beide zijden van de geluidsarme 
voeg vanaf de as van de voeg evenwijdig met de rijrichting.  
Het maximale hoogteverschil is kleiner dan 3 mm. Scherpe randen bedragen maximaal 1 mm. 

31.10.1.2.B AANTONEN OVEREENKOMSTIGHEID MET EAD 120113-00-0107 EN DE 
VERDUIDELIJKINGEN, WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN 

De opdrachtnemer heeft de keuze uit volgende drie opties om de overeenkomstigheid met 
EAD 120113-00-0107 aan te tonen: 
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- ofwel beschikt de brugdekvoeg over een geldige ETA (European Technical Assessment) volgens 
EAD 120113-00-0107, afgeleverd door een genotificeerde instelling, lid van EOTA (Technical 
Assessment Body TAB). Voor alle verschillende types worden referenties voor 5 bestaande 
werken opgegeven, waarbij de eisen van de ETA (= deugdelijkheid) over een periode van 5 jaar of 
meer worden aangetoond; 

- ofwel beschikt de leverancier over een rapport afgeleverd door een geaccrediteerde instelling 
met de bevestiging dat de voegen voldoen aan EAD 120113-00-0107. Voor alle verschillende types 
worden referenties voor 5 bestaande werken opgegeven, waarbij de deugdelijkheid gedurende 
5 jaar of meer wordt aangetoond; 

- ofwel levert de opdrachtnemer een uitgebreid dossier waarin hij zelf aantoont dat aan alle eisen 
van EAD 120113-00-0107 voldaan is. In dit laatste geval levert hij bijkomend referenties van 
25 bestaande werken waarin de deugdelijkheid gedurende een levensduur van minstens 25 jaar in 
vergelijkbare omstandigheden aangetoond wordt. 

Om de overeenkomstigheid met de verduidelijkingen, wijzigingen en aanvullingen aan te tonen legt 
de opdrachtnemer voorafgaandelijk een dossier (inclusief de eisen van EAD 120113-00-0107) ter 
goedkeuring voor aan de aanbestedende overheid. 
De opdrachtnemer legt ten laatste 2 weken na gunning het volledige dossier ter goedkeuring voor. 
De opdrachtnemer houdt rekening met een verdubbeling van de wettelijke termijn nodig voor het 
bestuderen van het dossier en de goedkeuring van het type brugdekvoeg omwille van de 
complexiteit en de omvang van het onderzoek.  

31.10.1.2.C TYPE VOEG 
Enkel voegen van de systeemtypes zoals beschreven in de annex A van EAD 120113-00-0107 zijn 
toegelaten. Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen, heeft de opdrachtnemer de vrije keuze 
uit die toegelaten systeemtypes. Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen, wordt de 
brugdekvoeg beschouwd als niet geluidsarm. 

31.10.1.2.D DILATATIECAPACITEIT VAN DE VOEG 
De opdrachtdocumenten bepalen de dilatatiecapaciteit van de voeg. 
De dilatatiecapaciteit van de voeg is vermoedelijk indien de opdrachtnemer nog een berekening van 
de dilatatiecapaciteit uitvoert. Het doel van deze berekening is de definitieve dilatatiecapaciteit van 
de voeg vast te stellen. De input voor de berekening van de dilatatiecapaciteit van de voeg volgt uit 
de algemene berekening van het kunstwerk (o.a. de te verwachten verplaatsingen), op te maken 
door de opdrachtnemer. 
Tenzij anders bepaald in de opdrachtdocumenten doet de opdrachtnemer geen berekening van de 
dilatatiecapaciteit. 
De opdrachtdocumenten kunnen specifieke eisen bepalen i.v.m. de zijdelingse dilatatiecapaciteit 
(bijv. bij gekromde brugdekken). 

31.10.1.2.E GELUIDSARM 
Bij geluidsarme voegen toont de fabrikant aan dat het voorgestelde type een significante 
geluidsreductie geeft t.o.v. een niet geluidsarme modulaire voeg. 

31.10.1.2.F CONSERVERING 
De bepalingen van SB 260-32-31.1.1.2.F zijn van toepassing. 

31.10.1.3 Wijze van uitvoering 

31.10.1.3.A INBOUW VAN DE BRUGDEKVOEG 
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De opdrachtnemer legt, minstens één maand voor de aanvang van de werken, het inbouwdossier ter 
goedkeuring voor aan de aanbestedende overheid. Dit inbouwdossier omvat de technische fiche van 
de voeg, een gedetailleerd uitvoeringsplan en een gedetailleerde uitvoeringsprocedure. Het 
uitvoeringsplan en de uitvoeringsprocedure beschrijven de volledige wijze van inbouw en omvatten 
zowel de algemene, principiële bepalingen als de projectspecifieke, bijkomende bepalingen. 
De bovenzijde van het klauwprofiel volgt over de volledige lengte van de voeg het dwarsprofiel. 
Het voegsysteem is bovendien over de volledige lengte van de voeg verankerd in het beton. 
De inbouw van brugdekvoegen gebeurt volgens de voorschriften van 12.2 en 12.3 van hoofdstuk 12 
van de aanbevelingen A 83/12 “Handleiding voor het ontwerp, de aanbrenging en het onderhoud 
van bedekkingen op betonnen brugdekken” van het opzoekingscentrum voor de wegenbouw. 
Voorschriften 12.2 en 12.3 van hoofdstuk 12 van de aanbevelingen A 83/12 worden hierna, waar 
nodig, vervolledigd met verduidelijkingen, wijzigingen en aanvullingen. De nummering van 
hoofdstuk 12 van de aanbevelingen A 83/12 blijft behouden. 
12.2 Te maken keuzes 
12.2.2 Wijze van aanbrengen van de voeg: voor of na de bedekking 
Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen, is de opdrachtnemer vrij wanneer hij de voeg 
aanbrengt, nl. voor of na aanbrengen van de bedekking en volgens welk principe. 
12.3 Aanbrengen van de bedekking tot tegen de rand van de voeg 
12.3.1 Aanbrengen van de bedekking na de voeg 
Figuur 12.2 en 12.3 zijn niet van toepassing. 
Plaatselijk vervangen door gietasfalt of een compoundmassa is niet toegestaan. 
De niet geluidsarme voegen worden ingebouwd volgens principe 1 (zie figuur 32-31-11) of principe 2 
(zie figuur 32-31-12). De opdrachtdocumenten bepalen welk principe te hanteren is. 
De geluidsarme voegen worden ingebouwd volgens principe 2 (zie figuur 32-31-12).   

 
Figuur 32-31-11: Principe 1 
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Figuur 32-31-12: Principe 2 

De overgangsbalk in polymeerbeton voldoet aan de eisen van SB 260-32-31.7.2. 
12.3.2 Aanbrengen van de voeg na de bedekking 
Opvullen met gietasfalt is niet toegestaan. 
Figuur 12.4 is niet van toepassing.  
De voeg wordt ingebouwd volgens principe 3 (zie figuur 32-31-13). 

 
Figuur 32-31-13: Principe 3 

De overgangsbalk in polymeerbeton voldoet aan de eisen van SB 260-32-31.7.2. 
Om bij het inzagen van de verharding de afdichtingslaag niet te beschadigen voorziet de 
opdrachtnemer de nodige beschermende maatregelen. 
Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen wordt hiervoor de verharding tot minimaal 10 mm 
boven het bovenvlak van de beschermlaag ingezaagd. Het gedeelte van de verharding tussen de 
zaagsnede en het bovenvlak van de afdichting wordt vervolgens manueel met licht gereedschap 
uitgebroken. Tot slot wordt visueel nagegaan of de afdichting in de gemaakte uitsparing voor de voeg 
nog hecht op de ondergrond. 
12.4 Aanbrengen van de bedekking tegen een betonbalk 
De inbouwmethode beschreven in 12.4 (aanbrengen van de bedekking tegen een betonbalk) is niet 
toegelaten bij nieuwbouw. 

31.10.1.3.B VOORZIENINGEN OM DE ZIJDELINGSE WATERAFVOER TE BELETTEN 
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Aan de zijdelingse uiteinden van de brugdekvoeg worden opstanden voorzien om zijdelingse 
waterafvoer te beletten. De opdrachtnemer legt de plannen hieromtrent ter goedkeuring aan de 
leidend ambtenaar voor. 

31.10.1.3.C INBETONNEREN VAN DE BRUGDEKVOEG  
Het contactvlak bestaand beton - nieuw beton wordt bijzonder goed verzorgd, dit wil zeggen: 
- wegbikken van een eventueel slechte oppervlaktelaag (cementmelk, aangetast beton…); 
- volledig ontstoffen en reinigen vóór en na het plaatsen van de verankeringswapening en van de 

brugdekvoeg; 
- grondige voorbevochtiging gedurende ten minste 24 u; 
- wegnemen van stagnerend water. 
Na het storten wordt het beton degelijk beschermd of nabehandeld gedurende ten minste 7 dagen. 
Tijdens deze periode is geen (werf)verkeer toegelaten over de brugdekvoeg en is de brug uitsluitend 
toegankelijk voor voetgangers en licht verkeer teneinde trillingen te vermijden. 
Tijdens het storten van het beton worden extra kubussen vervaardigd die in bouwplaats-
omstandigheden worden bewaard. De brugdekvoeg wordt op zijn vroegst aan het (werf)verkeer 
onderworpen wanneer de druksterkte op deze bouwplaatskubussen minimaal 37,0 N/mm² bedraagt. 

31.10.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De te plaatsen brugdekvoegen van het type meervoudige voeg worden uitgedrukt per ontwikkelde 
lopende meter voeg. 

31.10.3 Controles 
De controles omvatten: 
- nazicht van het dossier om de overeenkomstigheid met EAD 120113-00-0107 volgens 

SB 260-32-31.10.1.2.B aan te tonen; 
- nazicht van het inbouwdossier; 
- controle, vóór de start van de werken, van de door de opdrachtnemer te bezorgen documenten 

ter voorbereiding van de productie; 
- de voorafgaande technische keuring van de materialen; 
- stelselmatige controle in de werkhuizen tijdens de uitvoering van de werken (inclusief 

conservering) teneinde na te gaan of deze verlopen conform de opdrachtdocumenten en de door 
de aanbestedende overheid goedgekeurde uitvoeringsdocumenten van de opdrachtnemer; 

- de technische keuring tijdens de uitvoering; 
- het meten van de hoogteverschillen bij inbouw volgens SB 260-32-31.10.1.2.A. 
De verschillende controles gebeuren door de aanbestedende overheid volgens de desbetreffende 
normen en/of vermelde voorschriften. 
Naast bovenvermelde is eveneens SB 260-26-1.2 van toepassing. 
De opdrachtnemer voert een zelfcontrole uit tijdens de conservering en bezorgt het inspectiedossier 
aan de aanbestedende overheid volgens de bepalingen van SB 260-32-31.10.1.2.F. 
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 Vervangen van bestaande voegen door waterdichte brugdekvoegen van het type 
meervoudige voeg 

31.11.1 Beschrijving 
Bij renovatie wordt de brugdekvoeg vervangen door een type of systeem waarbij problemen bij 
plaatsing en verkeershinder geminimaliseerd worden m.a.w. een compatibel systeem met de 
bestaande situatie. 
De brugdekvoeg is van het type meervoudige voeg of “modular expansion joint” volgens 
EAD 120113-00-0107 met klauwprofielen, voegbanden en alle onderdelen van de beweegbare 
ondersteuningsconstructies. 
Het opbreken van de bestaande voegen is begrepen in de desbetreffende post volgens 
SB 260-4-1.1.2.22. 
Het vervangen van bestaande voegen door waterdichte brugdekvoegen van het type meervoudige 
voeg omvat: 
- het indienen van het dossier om de overeenkomstigheid met EAD 120113-00-0107 volgens 

SB 260-32-31.11.1.2.B aan te tonen; 
- het indienen van het inbouwdossier, inclusief het maken van de aansluitingen; 
- het opmeten van het bestaande voegprofiel voor de opmaak van de productietekeningen van de 

nieuwe voeg, indien het dwarsprofiel van de brug niet wijzigt; 
- de voorzieningen om de afdichtingslaag tijdens uitvoering te beschermen; 
- alle nodige betonherstellingen van gevolgschade door opbreken van de bestaande voeg; 
- de nodige voorbehandeling van de ondergrond alvorens de voeg te plaatsen; 
- het leveren, plaatsen en alle bijhorende werken van het waterdichte brugdekvoegsysteem 

conform de voorschriften van de bijhorende ETA of gelijkwaardig volgens het goedgekeurde 
inbouwdossier; 

- de voorzieningen om waterafvoer aan de zijdelingse uiteinden van de brugdekvoeg te beletten; 
- de conservering van de stalen onderdelen van de brugdekvoeg en het eventueel herstellen van de 

conservering; 
- de zelfcontrole van de conservering en opstellen van een inspectiedossier; 
- het beton nodig voor het inbetonneren van de brugdekvoegen; 
- alle kosten die verband houden met het uitvoeren van controles en keuringen. 
- het vrijmaken van de voegopening tussen de betondelen (landhoofd en/of brugdekplaat). Dit 

omvat het verwijderen van alle elementen die zich in deze voegopening bevinden en die de vrije 
dilatatie van de voeg kunnen verhinderen. Er wordt steeds de goedkeuring van de aanbestedende 
overheid gevraagd vooraleer elementen verwijderd worden. 

Het vervangen van bestaande voegen door waterdichte brugdekvoegen van het type meervoudige 
voeg, waarbij de wijze van aanbrengen van de voeg (d.w.z. voor of na de bedekking en bijhorend 
principe) volgens keuze van de opdrachtnemer is, omvat: 
- alles wat het vervangen van bestaande voegen door waterdichte brugdekvoegen van het type 

meervoudige voeg omvat; 
- de eventuele bitumineuze voegband voor aansluiting tussen bitumineuze toplaag en klauwprofiel 

indien zulk principe door de opdrachtnemer wordt voorzien; 
- de eventuele overgangsbalk in polymeerbeton indien zulk principe door de opdrachtnemer wordt 

voorzien. 
De betonherstellingen van schade niet ten gevolge van de af- en uitbraak van de voeg zijn begrepen 
in de desbetreffende posten van SB 260-34-1.1. 
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De bitumineuze voegband voor aansluiting tussen bitumineuze toplaag en klauwprofiel is, wanneer 
de opdrachtnemer niet de wijze van aanbrengen van de voeg kan kiezen, begrepen in de 
desbetreffende post van SB 260-32-31.7.1. 
Overgangsbalken in polymeerbeton zijn, wanneer de opdrachtnemer niet de wijze van aanbrengen 
van de voeg kan kiezen, begrepen in de desbetreffende post van SB 260-32-31.7.2. 
De verstevigingsribben zijn, indien voorzien, begrepen in de desbetreffende post van SB 260-32-31.8. 
Het vooronderzoek ter bepaling van de geometrische randvoorwaarden voor de inbouw van de voeg 
in de bestaande toestand, is begrepen in de desbetreffende post van SB 260-32-31.9. 
Het leveren en plaatsen van de drain is, indien voorzien, begrepen in de desbetreffende post van 
SB 260-32-21. 

31.11.1.1 Materialen 
De brugdekvoegen voldoen aan de bepalingen van SB 260-32-31.10.1.1. 

31.11.1.1.A ZIJPROFIELEN, KLAUWEN EN VERANKERINGEN 
De bepalingen van SB 260-32-31.10.1.1.A zijn van toepassing. 

31.11.1.1.B BETON VOOR INBETONNEREN BRUGDEKVOEG 
De bepalingen van SB 260-32-31.10.1.1.B zijn van toepassing. 

31.11.1.2 Kenmerken van de uitvoering 

31.11.1.2.A VERDUIDELIJKINGEN, WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN OP EAD 120113-00-0107 
De bepalingen van SB 260-32-31.10.1.2.A zijn van toepassing. 

31.11.1.2.B AANTONEN OVEREENKOMSTIGHEID MET EAD 120113-00-0107 EN DE 
VERDUIDELIJKINGEN, WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN 

De bepalingen van SB 260-32-31.10.1.2.B zijn van toepassing. 

31.11.1.2.C TYPE VOEG 
De bepalingen van SB 260-32-31.10.1.2.C zijn van toepassing. 

31.11.1.2.D DILATATIECAPACITEIT VAN DE VOEG 
De opdrachtdocumenten bepalen de dilatatiecapaciteit van de voeg. 
De opdrachtdocumenten kunnen specifieke eisen bepalen i.v.m. de zijdelingse dilatatiecapaciteit 
(bijv. bij gekromde brugdekken). 

31.11.1.2.E GELUIDSARM 
De bepalingen van SB 260-32-31.10.1.2.E zijn van toepassing. 

31.11.1.2.F CONSERVERING 
De bepalingen van SB 260-32-31.1.1.2.F zijn van toepassing. 

31.11.1.3 Wijze van uitvoering 

31.11.1.3.A INBOUW VAN DE BRUGDEKVOEG 
De bepalingen van SB 260-32-31.10.1.3.A zijn van toepassing. 

31.11.1.3.B OPMETEN VAN HET BESTAANDE VOEGPROFIEL 
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Het bestaande voegprofiel wordt opgemeten voor de opmaak van de productietekeningen van de 
nieuwe voeg, indien het bestaande dwarsprofiel van de brug niet wijzigt. 

31.11.1.3.C VOORZIENINGEN OM DE ZIJDELINGSE WATERAFVOER TE BELETTEN 
De bepalingen van SB 260-32-31.10.1.3.B zijn van toepassing. 

31.11.1.3.D INBETONNEREN VAN DE BRUGDEKVOEG  
De bepalingen van SB 260-32-31.10.1.3.C zijn van toepassing. 
De verankeringswapening van de brugdekvoegen blijft behouden en wordt vrijgemaakt voor de 
verankering van de nieuwe voeg. Indien dit niet mogelijk is of indien de verankeringswapening 
afwezig is, wordt verankeringswapening bijgeplaatst conform SB 260-32-7.  
Betonschade aan de bestaande structuur door de afbraak van de bestaande voegconstructie, wordt 
hersteld conform SB 260-34-1.1. Deze betonherstellingen zijn ten laste van de opdrachtnemer. 

31.11.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
Het vervangen van bestaande voegen door waterdichte brugdekvoegen van het type meervoudige 
voeg wordt uitgedrukt per ontwikkelde lopende meter voeg. 

31.11.3 Controles 
De bepalingen van SB 260-32-31.10.3 zijn van toepassing. 

 Waterdichtingssysteem op basis van hoogwaardig elastomeer 
De opdrachtdocumenten bepalen de modaliteiten van een waterdichtingssysteem op basis van 
hoogwaardig elastomeer. 
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32 SLUITPLATEN 

 Algemene bepalingen 

32.1.1 Beschrijving 
Sluitplaten worden voorzien op het landhoofd bij beweegbare bruggen. 
Sluitplaten omvatten: 
- het leveren van het constructiestaal; 
- het richten, het plooien, het lassen van het constructiestaal; 
- de bevestigingsbouten en de verankeringen; 
- het laden, het vervoer, het lossen, het opslaan, het monteren van de sluitplaat; 
- de werken en voorzieningen voor de uitlijning van de sluitplaten met het brugdek; 
- het inbetonneren; 
- alle nodige werken en leveringen. 
De conservering voor sluitplaten uit staal is begrepen in de desbetreffende post van SB 260-33. 

32.1.2 Materialen 
De materialen zijn: 
- ter plaatse gestort beton volgens SB 260-25-6.1; 
- staal volgens SB 260-26-1. 
De sluitplaten hebben als staalkwaliteit minstens S355J0. 
De sluitplaat wordt aangestort met een beton met volgende specificatie C 35/45 - GB - EE4 - LA en 
voldoet aan de voorschriften volgens SB 260-25. 
Dit beton is vervaardigd met gebroken granulaten en zijn granulometrie houdt rekening met de 
dichtheid van de aanwezige verankeringswapening en met de vormgeving van het geheel. 

32.1.3 Kenmerken van de uitvoering 
De opdrachtdocumenten bepalen hoe de sluitplaat er uitziet en welke speling voorzien moet worden 
tussen brug en landhoofd. 
De opdrachtnemer past de werkwijze en fasering van de werken aan zodat de sluitplaten perfect 
uitgelijnd kunnen worden met het brugdek, na de definitieve montage van het brugdek. 
De sluitplaten worden pas ingebetonneerd na de uitlijning en na goedkeuring van de aanbestedende 
overheid. 
Voor een goede aansluiting van de bitumineuze toplaag met de profielen van de sluitplaten wordt 
een bitumineuze voegband volgens SB 260-32-31.7.1 geplaatst. 
Het contactvlak bestaand beton - nieuw beton wordt bijzonder goed verzorgd, dit wil zeggen: 
- wegbikken van een eventueel slechte oppervlaktelaag (cementmelk, aangetast beton,…); 
- volledig ontstoffen en reinigen vóór en na het plaatsen van de verankeringswapening en van de 

sluitplaat; 
- grondige voorbevochtiging gedurende ten minste 24 u; 
- wegnemen van stagnerend water. 
Na het storten wordt het beton degelijk beschermd en nabehandeld gedurende ten minste 7 dagen. 
Tijdens deze periode is geen (werf)verkeer toegelaten over de sluitplaten en is de brug uitsluitend 
toegankelijk voor voetgangers en licht verkeer teneinde trillingen te vermijden. 
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Tijdens het storten van het beton worden extra kubussen vervaardigd die in bouwplaats-
omstandigheden worden bewaard. 
De sluitplaat wordt op zijn vroegst aan het (werf)verkeer onderworpen wanneer de druksterkte op 
deze bouwplaatskubussen minimaal 37,0 N/mm² bedraagt. 
Alle boutverbindingen van sluitplaten die onderworpen worden aan verkeersbelastingen worden 
uitgevoerd met voorgespannen boutsets (HV 10.9 µ=0.5) volgens SB 260-26.1.2. 

 Meetmethode voor hoeveelheden 
Sluitplaten worden uitgedrukt in kg. 

 Controles 
De keuring van materialen is volgens SB 260-26-1. 
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33 OPLEGVOORZIENINGEN 

 Algemene bepalingen 

33.1.1 Beschrijving 
De oplegvoorzieningen omvatten: 
- de berekeningsnota’s ter ondersteuning van de dimensionering en het uitvoeringsontwerp (indien 

van toepassing); 
- de uitvoeringstekeningen; 
- het leveren en plaatsen van de oplegging(en), met inbegrip van de eventuele voorziening voor de 

verankering, de verankeringen, de uitvulplaten en de elastomeerslab; 
- de voorzieningen voor de geleiding en/of remming van de oplegging (indien van toepassing); 
- de conservering van stalen onderdelen van de oplegvoorziening (conservering aangelaste delen 

en contactoppervlakken inbegrepen) en eventueel herstellen van de conservering indien van 
toepassing; 

- de zelfcontrole van de conservering en opstellen van een inspectiedossier; 
- de regeling van de oplegging; 
- het eventueel voorzien van een stelmortel; 
- alle bijhorende werken en leveringen. 

33.1.1.1 Materialen 

33.1.1.1.A OPLEGGINGEN 
De opleggingen voldoen aan de eisen van de normenreeks NBN EN 1337. 

33.1.1.1.B STELMORTEL 

33.1.1.1.B.1 Cementgebonden mortel 
De krimparme stelmortel voor het plaatsen van opleggingen voldoet aan de vereisten van 
PTV 566:2009 “Technische voorschriften voor giet-, verankerings-, en ondersabelingsmortels op basis 
van hydraulische bindmiddelen”.  
Volgende eisen worden gesteld: 
- weerstandsklasse: minimum M40 tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen (zie §1.2.2 van 

PTV 566:2009); 
- consistentieklasse: vloeibaar of halfplastisch (zie §1.2.4 van PTV 566:2009); 
- gebruik: buiten zonder invloed van dooizouten (zie §1.2.5 van PTV 566:2009); 
- insluitingsklasse: CB (zie §1.2.5 van PTV 566:2009); 
- krimp: < 2 mm/m. 
Indien de krimparme stelmortel over een Benor-certificaat beschikt voor de functie gietmortel op 
basis van hydraulische bindmiddelen volgens PTV 566:2009, is hij vrijgesteld van voorafgaande 
technische keuring. 
Indien de opdrachtnemer een krimparme stelmortel voorstelt die niet over een Benor-certificaat 
beschikt voor de functie gietmortel op basis van hydraulische bindmiddelen volgens PTV 566:2009, 
wordt hiervoor een technisch dossier ter goedkeuring voorgelegd aan de aanbestedende overheid. 
Dit technisch dossier dient aan te tonen dat de krimparme stelmortel voldoet aan het geheel van de 
technische voorschriften voorzien in de voormelde PTV. 
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Als de aanbestedende overheid het voorstel van de opdrachtnemer aanvaardt, wordt de krimparme 
stelmortel bij de voorafgaande technische keuring onderworpen aan de proeven voorzien in de  
PTV 566:2009 §4. 

33.1.1.1.B.2 Harsgebonden mortel 
De harsgebonden mortel is een mortel die chemisch en fysisch verenigbaar is met het materiaal van 
de oplegging waarmee hij in contact komt. De opdrachtnemer legt het gekozen product ter 
goedkeuring voor aan de aanbestedende overheid. 

33.1.1.2 Uitvoering 

33.1.1.2.A UITVOERINGSTEKENINGEN EN BEREKENINGSNOTA’S 
De uitvoeringstekeningen voldoen aan SB 260-36. 
Bijkomend geldt: 
De uitvoeringstekeningen omvatten minstens alle technische specificaties met betrekking tot: 
- de materialen; 
- de geometrie en de toleranties; 
- de voorzieningen met betrekking tot de verankering; 
- de wijze van bevestiging aan de brug/constructie en op de onderbouw; 
- de conservering: welke locaties/onderdelen van de oplegging welke oppervlaktebehandeling 

krijgen: 
- de eventuele contactvlakken van de schuifvaste verbinding volgens SB 260-33-1.3.5 met de 

vereiste wrijvingscoëfficiënt µ; 
- de locaties waar het volledige conserveringssysteem aangebracht wordt; 
- de onbehandelde locaties volgens SB 260-33-1.1.4.; 

- de ontwerpbelastingen; 
- de rotaties en verplaatsingen (ontworpen glijweg en reserve hierop); 
- de voorinstelling; 
- de randvoorwaarden voor het inbouwen (in welke fase, vereiste omgevingstemperatuur,...); 
- het plaatsingsplan. 
De uitvoeringstekeningen worden voorafgaand aan de productie ter goedkeuring aan de 
aanbestedende overheid voorgelegd. Het is de opdrachtnemer niet toegelaten de productie of de 
uitvoering te starten zonder goedgekeurde tekeningen. 
De berekeningsnota, die ter onderbouwing van de uitvoeringstekeningen wordt ingediend, is 
conform de normenreeks NBN EN 1337 en voldoet aan SB 260-21-7. 

33.1.1.2.B PLAATSING OPLEGGINGEN 
Algemeen geldt voor alle types opleggingen (polychloropreenopleggingen, potopleggingen, sferische 
opleggingen) en alle types bovenbouw (beton, staal, staalbeton, kunststof, hout) dat de opleggingen 
horizontaal geplaatst moeten worden. 
Specifiek voor het plaatsen van gewapende polychloropreenopleggingen onder geprefabriceerde 
betonnen elementen en onder ter plaatse gestorte betonnen bovenbouwen van bruggen wordt 
volgende plaatsingswijze opgelegd: 
1. op de betonnen sokkels wordt een laag stelmortel geplaatst waarin het oplegtoestel horizontaal 

gepositioneerd wordt. De laag stelmortel voldoet aan de eisen in SB 260-32-33.1.1.1.B en 
SB 260-32-33.1.1.2.D en is zodanig dat de ruimte onder de oplegtoestellen volledig gevuld is; 
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2. zowel bij een brugdek met geprefabriceerde liggers als bij een ter plaatse gestort brugdek wordt 
de bovenbouw (liggers, plaat, etc.) eerst geplaatst op tijdelijke opleggingen (zanddoos, vijzels,…). 
Deze tijdelijke oplegtoestellen worden gedimensioneerd om de mogelijke verplaatsingen en 
rotaties van de bovenbouw in deze tijdelijke toestand op te nemen. De rand van deze tijdelijke 
oplegging bevindt zich op maximaal 40 cm van de rand van de definitieve oplegging. In geval van 
geprefabriceerde liggers worden de tijdelijke opleggingen geplaatst onder de as van de ligger. Het 
is ten strengste verboden om de geprefabriceerde liggers al bij hun plaatsing op de definitieve 
polychloropreenopleggingen te plaatsen; 

3. in geval van bovenbouw met geprefabriceerde liggers, voorziet de opdrachtnemer maatregelen 
om zijdelingse verplaatsingen van de liggers tijdens het betonneren van de dwarsdragers of 
brugdekplaat te voorkomen. Vervolgens kan de opdrachtnemer de dwarsdragers bekisten, 
wapenen en betonneren. Na uitharding van de dwarsdragers kan de opdrachtnemer de 
zijdelingse schoring van de hoofdliggers wegnemen. In geval het ontwerp geen dwarsdragers 
tussen de hoofdliggers bevat, blijft de zijdelingse schoring aanwezig tot na het uitharden van de 
brugdekplaat; 

4. tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen, komen, in geval van bruggen met 
geprefabriceerde betonnen liggers, de liggers op de definitieve oplegtoestellen te rusten alvorens 
de dwarsdragers en brugdekplaat gebetonneerd worden. 
In geval van volledig ter plaatse gestorte betonnen bovenbouw (plaatbruggen, 
caissonliggerbruggen …) komt de bovenbouw pas op de definitieve opleggingen te rusten na 
uitharding van de volledige bovenbouw. De opdrachtdocumenten kunnen een minimale 
wachtperiode bepalen alvorens de bovenbouw mag komen te rusten op de definitieve 
oplegtoestellen; 

5. in geval van een bovenbouw met geprefabriceerde elementen wordt het bovenvlak van de 
tijdelijke oplegtoestellen op het niveau van de onderzijde van de dragende structuur 
(geprefabriceerde balk, plaat,…) gepositioneerd. Hierbij is tussen de bovenzijde van de 
gewapende polychloropreenoplegging en de onderzijde van het betonelement een vrije ruimte 
voorzien voor een laag stelmortel volgens de eisen in SB 260-32-33.1.1.1.B en 
SB 260-32-33.1.1.2.D; 
a) in geval dat de geprefabriceerde elementen op de definitieve oplegtoestellen komen te 

rusten alvorens de dwarsdragers en brugdekplaat gebetonneerd worden, wordt volgende 
werkwijze gevolgd: vlak voordat het geprefabriceerd element op de tijdelijke oplegtoestellen 
geplaatst wordt, wordt op de gewapende polychloropreenoplegging een voldoende dikke laag 
stelmortel aangebracht, zodanig dat na het plaatsen van het geprefabriceerd betonelement 
de ruimte tussen de bovenzijde van de gewapende polychloropreenoplegging en de 
onderzijde van het geprefabriceerd betonelement volledig gevuld is (zonder holtes en met 
perfecte aansluiting op de polychloropreenoplegging en het geprefabriceerd betonelement); 

b) in geval dat de opdrachtdocumenten vereisen dat de geprefabriceerde elementen pas na 
uitharden van de brugdekplaat op de definitieve opleggingen mogen komen te rusten (zie punt 
4 hierboven), moet de plaatsing van de oplegtoestellen als volgt gebeuren: de ruimte tussen 
de gewapende polychloropreenopleggingen en de onderzijde van de geprefabriceerde liggers 
mag pas gevuld worden d.m.v. injectie na uitharding van de brugdekplaat. Hierbij plaatst men 
een bekisting rond de opening tussen het oplegtoestel en de onderzijde van de 
geprefabriceerde ligger. In geval het brugdek onder een helling ligt, zal deze opening 
wigvormig zijn. De bekisting van de te injecteren ruimte dient hiermee rekening te houden. 
Vervolgens injecteert men de ruimte tussen het oplegtoestel en het brugdek met de hiervoor 
voorgeschreven krimparme mortel. De dikte van deze mortellaag bedraagt tussen de 1 en 2,5 
cm, 

6. in geval van een ter plaatse gestorte bovenbouw wordt eerst de ondersteunende bekisting 
weggenomen zodat de bovenbouw geheel komt te rusten op de tijdelijke opleggingen. Deze 
tijdelijke opleggingen zijn al aanwezig en staan in contact met de bovenbouw alvorens met de 
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afbraak van de ondersteunende bekisting gestart wordt. Vervolgens heeft de opdrachtnemer de 
keuze: 
a) ofwel werd de bovenbouw verhoogd gebetonneerd: de bovenbouw wordt computergestuurd 

afgevijzeld tot op het correcte niveau. Hierbij is het uitermate belangrijk dat de relatieve 
hoogteverschillen tussen de verschillende steunpunten van de brug ongewijzigd blijven. Tenzij 
de opdrachtdocumenten anders bepalen, is het maximaal relatief niveauverschil 10 mm 
tussen opleggingen op verschillende oplegassen en 2 mm tussen opleggingen binnen 
eenzelfde oplegas.  
Net voor het afvijzelen tot het correcte niveau wordt op de gewapende 
polychloropreenoplegging een voldoende dikke laag stelmortel aangebracht, zodanig dat na 
het afvijzelen van het ter plaatse gestorte brugdek de ruimte tussen de bovenzijde van de 
gewapende polychloropreenoplegging en de onderzijde van het brugdek volledig gevuld is 
(zonder holtes en met perfecte aansluiting op de polychloropreenoplegging en het brugdek). 
Het is ook toegelaten om na afvijzelen van de brug de holte tussen oplegtoestel en 
bovenbouw te injecteren zoals voorgeschreven in punt 2 hieronder; 

b) ofwel werd de bovenbouw gebetonneerd op het definitieve niveau van de bovenbouw (en 
gebeuren dus geen vijzelwerken meer om tot het definitieve peil te komen). In dit geval plaatst 
men een bekisting rond de opening tussen het definitief oplegtoestel en de onderzijde van het 
brugdek. In geval het brugdek onder een helling ligt, zal deze opening wigvormig zijn. De 
bekisting van de te injecteren ruimte houdt hiermee rekening. Vervolgens injecteert men de 
ruimte tussen het oplegtoestel en het brugdek met de hiervoor voorgeschreven krimparme 
stelmortel. De dikte van deze mortellaag bedraagt tussen de 1 en 2,5 cm; 

7. tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen, kunnen de tijdelijke opleggingen weggenomen 
worden nadat de stelmortel een druksterkte van 35 MPa heeft bereikt en wordt de belasting 
overgedragen naar de definitieve oplegtoestellen. 

Indien (delen van) de bovenbouw op de werf wordt geprefabriceerd en vervolgens verplaatst wordt 
naar de definitieve positie, gelden in bovenstaande de richtlijnen voor brugdekken met 
geprefabriceerde liggers. 
In geval van ter plaatse gestorte betonnen bovenbouw zoals bijvoorbeeld plaatbruggen, 
caissonliggerbruggen maar ook ter plaatse gestorte balkenbruggen, is het niet toegelaten om de 
bovenbouw reeds op de definitieve oplegtoestellen te laten rusten vanaf het moment van 
betonstorten. 

33.1.1.2.C LEVERING OPLEGGINGEN 
De opleggingen worden geleverd onder CE-markering attesteringsniveau 1. 
Het gedeelte dat zorgt dat de oplegging geleid/geremd wordt, indien van toepassing, wordt 
eveneens geleverd onder CE- markering attesteringsniveau 1. 

33.1.1.2.D STELMORTEL 
De stelmortel is steeds een cementgebonden mortel volgens SB 260-32-33.1.1.1.B.1, behalve in het 
contactvlak met metalen liggers waar de stelmortel een harsgebonden mortel volgens 
SB 260-32-33.1.1.1.B.2 is. 
Voor kleine hoeveelheden stelmortel kan de aanbestedende overheid de opdrachtnemer toelaten de 
krimparme stelmortel met de hand af te werken. Dit gebeurt op een waterdichte vloer. De aanmaak 
van de krimparme stelmortel op reeds afgewerkte fundering of verharding is niet toegestaan. 

33.1.1.2.E AFMETINGEN MORTELBED 
De maximumdikte van de mortellaag is 20 mm. 
Het mortelbed onder de opleggingen zal in alle richtingen minstens 20 mm voorbij de opleggingen 
steken. 



UITRUSTINGEN EN AANHORIGHEDEN  

32-182 standaardbestek 260 versie 2.0a december 2021 

33.1.1.2.F METALEN ONDERDELEN (OA. VERANKERINGEN, VANGNOKKEN,…) 
Voor de metalen onderdelen (verankeringen, vangnokken, enz.) zijn de bepalingen van SB 260-26-1 
van toepassing.  

33.1.1.2.G CONSERVERING 

33.1.1.2.G.1 Oplegging 
De conservering bestaat uit een oppervlaktevoorbereiding tot reinheidsgraad Sa 3 volgens 
SB 260-33-1.5.1, SB 260-33-1.5.2, SB 260-33-1.5.3 en SB 260-33-1.5.4, gevolgd door thermisch 
spuiten (NBN EN ISO 14919:2015 ZnAl15)120 volgens SB 260-33-1.7.1 en voorbeeldsysteem 
A*8.04PU volgens SB 260-33-1.8.2.1.A.3, geschikt voor corrosiebelastingscategorie C5 en 
levensduurverwachtingsklasse zeer hoog. 
De conservering wordt uitgevoerd volgens SB 260-33-1, rekening houdend met volgende afwijkingen: 
- De conserveringsprocedure volgens SB 260-33-1.2.1 wordt niet voorgelegd. De opdrachtnemer 

vermeldt de conservering (incl. systeemopbouw en verfproducten) steeds op de 
uitvoeringstekeningen; 

- De opdrachtnemer moet geen bewijs van vakbekwaamheid volgens SB 260-33-1.2.2.1 
voorleggen. Het personeel wordt ‘intern het bedrijf’ aanvaard. Een lijst met personen die de 
conservering hebben aangebracht, wordt aan het inspectiedossier toegevoegd (cfr. 
SB 260-33-1.12.4.15); 

- Het ITP coating (volgens SB 260-33-1.2.3) wordt niet voorgelegd; 
- Er worden geen referentievlakken of referentieplaten volgens SB 260-33-1.3.7 voorzien; 
- De verf wordt voorafgaandelijk niet gekeurd. De resultaten van de zelfcontrole van de 

verfleverancier (batch records) worden door de opdrachtnemer wel aan het inspectiedossier 
toegevoegd (cfr. SB 260-33-1.12.4.15); 

- De opdrachtnemer voert tijdens de conservering minstens volgende controles uit volgens 
SB 260-33-1.12 uit en neemt deze op in het inspectiedossier dat na beëindiging van de 
conserveringswerken bezorgd wordt (cfr. SB 260-33-1.12.4.15): 
- controle van de klimatologische omstandigheden volgens SB 260-33-1.12.4.1 net voor het 

aanbrengen van een coatinglaag; 
- controle van de voorbewerkingsgraad volgens SB 260-33-1.12.4.2; 
- controle op de aanwezigheid oplosbare zouten volgens SB 260-33-1.12.4.4 voor het stralen ten 

behoeve van het aanbrengen van de conservering (indien het basismateriaal of de constructie 
over zee vervoerd is) op basis van de frequentie voor seriewerk; 

- visuele controle van de reinheidsgraad volgens SB 260-33-1.12.4.7; 
- controle van de ruwheidsgraad volgens SB 260-33-1.12.4.8 (opdrachtnemer kiest de methode, 

comparator methode volgens ASTM D 4417-19 methode A is toegestaan), op basis van de 
frequentie voor seriewerk; 

- controle op de aanwezigheid van stof volgens SB 260-33-1.12.4.9 op basis van de frequentie 
voor seriewerk; 

- controle van de laagdikte van elke coatinglaag volgens SB 260-33-1.12.4.11; 
- controle van het uitzicht volgens SB 260-33-1.12.4.13. 

33.1.1.2.G.2 Aangelaste delen oplegging 
De delen van de opleggingen die aan de brug of constructie gelast worden, worden gelast vooraleer 
de conservering van de brug of constructie aangebracht wordt.  
Deze aangelaste delen worden geconserveerd volgens hetzelfde systeem dat op de brug of 
constructie wordt aangebracht.  
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Indien een gedeelte dienst doet als contactvlak van een schuifvaste verbinding, dan zijn de 
bepalingen van SB 260-32-33.1.1.2.G.3 van toepassing. 

33.1.1.2.G.3 Contactvlak schuifvaste verbinding 
Het oppervlak van de oplegging, dat een contactvlak van de schuifvaste verbinding is (en het 
overeenkomstige contactvlak op de brug/constructie), krijgen een behandeling volgens de aanvulling 
op art. 8.4 van NBN EN 1090-2:2018 in SB 260-33-1.3.4. 

33.1.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De opmeting gebeurt door het tellen van het aantal stuks. 

33.1.3 Controles 
De monstername en beproeving gebeurt per aangeboden partij opleggingen. Een partij wordt 
gedefinieerd als de verzameling opleggingen van dezelfde herkomst, hetzelfde productieproces en –
periode en dezelfde levering en voor een welbepaald werk. 
Voor opleggingen van elastomeren wordt er per partij één oplegging extra voorzien in de 
desbetreffende post voor destructief onderzoek. 
De laboratoriumkosten voor het uitvoeren van het destructief onderzoek zijn begrepen in de 
desbetreffende post voor destructief onderzoek. De laboratoriumkosten voor het uitvoeren van de 
horizontale vervormingsproef zijn ten laste van de aanneming. 
Indien echter de opdrachtnemer er zelf voor kiest om de totale hoeveelheid opleggingen op te delen 
in meerdere (deel)partijen, wordt per extra partij een bijkomende oplegging geleverd voor 
destructief onderzoek. Deze extra oplegging wordt dan ook gebruikt voor de extra horizontale 
vervormingsproef. De kosten voor het voorzien van extra opleggingen en de laboratoriumkosten 
voor het uitvoeren van het destructief onderzoek en de horizontale vervormingsproef voor deze 
extra (deel)partijen zijn ten laste van de opdrachtnemer. 
Indien de partij geweigerd wordt omdat de resultaten van het destructief onderzoek en/of van de 
horizontale vervormingsproef niet voldoen, wordt voor een volgende partij eveneens een extra 
exemplaar aangeboden voor destructief onderzoek. Deze procedure wordt herhaald tot de partij van 
de opleggingen aanvaard kan worden. De vergoeding voor het aantal opleggingen die nodig zijn voor 
destructief onderzoek, ongeacht het aantal keer doorlopen van de procedure voor goedkeuring van 
de partij(en), wordt beperkt tot 1 enkele oplegging in de daartoe voorziene post. Alle andere extra 
opleggingen die nodig zijn voor destructief onderzoek (incl. ook de kosten voor het destructief 
onderzoek en de horizontale vervormingsproef), alsook de opleggingen die behoren tot de 
geweigerde partijen, zijn een last van de aanneming. 
Het systematisch onderzoek zoals beschreven in SB 260-32-33.1.3.1 wordt uitgevoerd en beoordeeld 
door een vertegenwoordiger van de aanbestedende overheid. 

33.1.3.1 Systematisch onderzoek 

33.1.3.1.A UITZICHT  
Er wordt nagekeken of de aangeboden opleggingen geen enkele visuele beschadiging (scheuren, 
kerven, porositeit,…) vertonen. 

33.1.3.1.B AFMETINGEN 
Er wordt nagegaan of de geometrie in overeenstemming is met de opdrachtdocumenten en/of de 
uitvoeringstekeningen en binnen de van toepassing zijnde fabricagetoleranties van NBN EN 1337.  

33.1.3.1.C SHORE A-HARDHEID ELASTOMEER 
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De Shore A-hardheid wordt steekproefgewijs bepaald volgens NBN T31-002:1976 op een aantal (x) 
opleggingen om de homogeniteit van de elastomeren na te gaan. 
De grootte van de steekproef (x) is als volgt (met n = het aantal opleggingen behorende tot de partij):  
- x = n indien n < 5; 
- x = (5 + (n-5)/10)  indien n ≥ 5 (af te ronden tot op het volgende geheel getal). 
De individuele Shore-A – waarden mogen niet meer dan ± 5 Shore A afwijken van het gemiddelde 
van alle bekomen waarden van deze partij.  

33.1.3.1.D RUWHEID GEPOLIJSTE PLAAT 
De ruwheid van de gepolijste plaat (contactvlak met PTFE) bedraagt maximaal 1 µm en wordt 
bepaald volgens NBN EN ISO 4287:1998. 

33.1.3.2 Destructief onderzoek van opleggingen van elastomeren 
Het destructief onderzoek van opleggingen van elastomeren houdt in dat het laboratorium de 
oplegging versnijdt om de interne opbouw (dikte elastomeerlagen (intern/extern), dikte zijdelingse 
rubber, lengte/breedte/dikte interne staalplaten, ev. afmetingen externe staalplaten/teflon) na te 
gaan. De opbouw dient te voldoen aan de goedgekeurde uitvoeringstekeningen en de toleranties en 
minimumvoorschriften uit NBN EN 1337-3:2005 (of andere uit de NBN EN 1337-reeks). 
Voor externe rubberlagen (onder- en bovenvlak van de oplegging) met een theoretische dikte tussen 
2,5 en 5 mm gelden dezelfde toleranties als weergegeven in NBN EN 1337-3:2005, § 6.2.1 voor 5 mm 
≤ ti < 10 mm, op voorwaarde dat de minimale dikte daardoor niet minder wordt dan 2,5 mm. 
Een vertegenwoordiger van de aanbestedende overheid neemt per partij één oplegging voor de 
uitvoering van het destructief onderzoek. Deze oplegging is van hetzelfde type en afmeting als 
voorzien in de desbetreffende post. 

33.1.3.3 Horizontale vervormingsproef van opleggingen van elastomeren 
Bij opleggingen van het type B gebeurt de horizontale vervormingsproef op 2 volledige opleggingen 
voor zover de dimensies van de opleggingen de maximale capaciteit van de proefapparatuur van de 
labo’s niet overschrijden. De 2 opleggingen kunnen na uitvoering van deze proef en bij een positief 
resultaat van de proef, door de opdrachtnemer gerecupereerd worden bij het betreffende labo voor 
gebruik op de werf.  
Voor alle andere types van opleggingen worden de 2 helften van de oplegging van het destructief 
onderzoek bij positief resultaat van de interne opbouw gebruikt voor de uitvoering van een 
horizontale vervormingsproef. 
De proefmethode is beschreven in bijlage F van NBN EN 1337-3:2005 “Opleggingen voor het 
bouwwezen - deel 3: Opleggingen van elastomeren”. De laterale verplaatsingssnelheid bij de proef is 
25 ± 2 mm/min.. De maximale laterale vervorming is gelijk aan 0,9 ∙ Tq. 
Tq is de totale dikte van de lagen polychloropreen, inclusief de (eventuele) buitenbekleding van de 
oplegging voor zover de horizontale vervorming ervan niet tegengehouden wordt. 
De bekomen glijdingsmodulus G moet voldoen aan de eis: 0,9 N/mm² +/- 0,15 N/mm². 

33.1.3.4 Conservering 
De opdrachtnemer voert een zelfcontrole uit tijdens de conservering en bezorgt het inspectiedossier 
aan de aanbestedende overheid volgens de bepalingen van SB 260-32-33.1.1.2.G. 
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 Opleggingen van met stalen platen gelamelleerd polychloropreen 

33.2.1 Beschrijving 
De opleggingen van met stalen platen gelamelleerd polychloropreen zijn opleggingen van het type B 
of C. 
De opleggingen van het type B zijn opleggingen van met stalen platen gelamelleerd polychloropreen 
die minimaal twee volledig omhulde stalen frettageplaten bevatten.  
De opleggingen van het type C zijn opleggingen van met stalen platen gelamelleerd polychloropreen 
waarbij externe stalen frettageplaten een verankering van de oplegging mogelijk maken. 
De bepalingen van SB 260-32-33.1.1 zijn van toepassing. 

33.2.1.1 Materialen 
De opleggingen van met stalen platen gelamelleerd polychloropreen voldoen aan de eisen van  
NBN EN 1337-3:2005 “Opleggingen voor het bouwwezen - deel 3: Opleggingen van elastomeren”.  
Het te gebruiken elastomeer is polychloropreen. 
De ontwerpwaarde van de glijdingsmodulus is G = 0,9 N/mm², zoals gedefinieerd in §5.3.3.2 van NBN 
EN 1337-3:2005. 

33.2.1.2 Kenmerken van de uitvoering 

33.2.1.2.A UITVOERINGSTEKENINGEN EN BEREKENINGSNOTA’S 
De uitvoeringstekeningen voldoen aan de bepalingen van SB 260-32-33.1.1.2.A. 
De opdrachtdocumenten vermelden of er al dan niet een berekeningsnota ter onderbouwing moet 
worden voorgelegd. 

33.2.1.2.B TYPE OPLEGGING 
De te gebruiken opleggingen zijn van het type B of C uit tabel 2 (§5.3.1) van NBN EN 1337-3:2005. De 
opdrachtdocumenten bepalen welk type geleverd moet worden, alsook de afmetingen zoals de 
grootte van de zijden, de nuttige hoogte (hnuttig) en de totale hoogte (htot). 
De opleggingen worden vervaardigd binnen de toleranties volgens de eisen van §6 van  
NBN EN 1337-3:2005. 
De opdrachtdocumenten kunnen verdere bepalingen met betrekking tot de verankering van het type 
C (volgens rechtse schets uit tabel 2 van NBN EN 1337-3:2005) geven. 
Indien de opdrachtdocumenten geen verdere bepalingen bevatten, legt de opdrachtnemer een 
voorstel voor verankering ter goedkeuring voor.  
Deze verankering is duurzaam en laat toe de oplegging te vervangen zonder breekwerk. 

33.2.1.3 Wijze van uitvoering 

33.2.1.3.A PLAATSING OP DE ONDERBOUW EN BOVENBOUW 
De opleggingen worden vastgezet op de onderbouw met een bij plaatsing van de oplegging nog verse 
krimparme stelmortel of gietmortel. 
De opleggingen van het type B worden niet aan de bovenbouw bevestigd met krimparme stelmortel 
tenzij de opdrachtdocumenten dit anders bepalen. 

33.2.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De meetmethode is volgens de bepalingen van SB 260-32-33.1.2. 
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33.2.3 Controles 
Op opleggingen van met stalen platen gelamelleerd polychloropreen wordt er enerzijds een 
systematisch onderzoek uitgevoerd en indien voorzien anderzijds een monstername gedaan voor het 
uitvoeren van een destructief onderzoek en/of een horizontale vervormingsproef.  

33.2.3.1 Systematisch onderzoek 
Volgende onderzoeken worden systematisch uitgevoerd: 
- visueel nazicht volgens SB 260-32-33.1.3.1.A; 
- nazicht geometrie volgens SB 260-32-33.1.3.1.B;  
- bepaling van de Shore A-hardheid van het elastomeer volgens SB 260-32-33.1.3.1.C. 

33.2.3.2 Destructief onderzoek van opleggingen van elastomeren 

33.2.3.2.A BESCHRIJVING 
Het destructief onderzoek van opleggingen van elastomeren omvat: 
- het leveren van de oplegging(en) volgens SB 260-32-33.2.1; 
- het uitvoeren van destructief onderzoek van opleggingen van elastomeren volgens de bepalingen 

van SB 260-32-33.1.3.2. 

33.2.3.2.B KENMERKEN VAN DE UITVOERING 
De opdrachtdocumenten bepalen van welke type en afmetingen er een of meerdere extra 
opleggingen voor destructief onderzoek worden voorzien. 

33.2.3.2.C MEETMETHODE VOOR HOEVEELHEDEN 
De oplegging voor destructief onderzoek wordt uitgedrukt in GP. Het uitvoeren van de proef wordt 
verrekend volgens de bepalingen van SB 260-32-33.1.3. 

33.2.3.3 Horizontale vervormingsproef van opleggingen van elastomeren 
Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen, wordt er bij opleggingen met oppervlakte A ≤ 600 
cm² geen horizontale vervormingsproef en bij opleggingen met oppervlakte A > 600 cm² wel een 
horizontale vervormingsproef uitgevoerd.  
De horizontale vervormingsproef gebeurt op de 2 helften van de oplegging uit het destructief 
onderzoek of op 2 volledige opleggingen volgens de bepalingen van SB 260-32-33.1.3.3. 
Het uitvoeren van de proef wordt verrekend volgens de bepalingen van SB 260-32-33.1.3. 

33.2.3.4 Beoordeling 
Indien één resultaat van de visuele controle, de Shore A-hardheid of de afmetingen, het destructief 
onderzoek of van de horizontale vervormingsproef niet voldoet, wordt de partij geweigerd. 

 Eenzijdig verankerde opleggingen van met stalen platen gelamelleerd 
polychloropreen 

33.3.1 Beschrijving 
De eenzijdig verankerde opleggingen van met stalen platen gelamelleerd polychloropreen zijn 
opleggingen van het type C (volgens rechtse schets uit tabel 2 (§5.3.1) van NBN EN 1337-3:2005) 
waarbij er slechts één externe stalen plaat (deze aan de onderste elastomeerlaag) wordt 
gevulkaniseerd. 
Aan deze stalen plaat worden verankeringsdoken gelast. 
Deze opleggingen worden vaak gebruikt bij beweegbare bruggen. 
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De bepalingen van SB 260-32-33.1.1 zijn van toepassing. 

33.3.1.1 Materialen 
De opleggingen van met stalen platen gelamelleerd polychloropreen voldoen aan de eisen van  
NBN EN 1337-3:2005 “Opleggingen voor het bouwwezen - deel 3: Opleggingen van elastomeren”.  
Het te gebruiken elastomeer is polychloropreen. 
De ontwerpwaarde van de glijdingsmodulus is G = 0,9 N/mm², zoals gedefinieerd in §5.3.3.2 van NBN 
EN 1337-3:2005.  

33.3.1.2 Kenmerken van de uitvoering 

33.3.1.2.A UITVOERINGSTEKENINGEN EN BEREKENINGSNOTA’S 
De uitvoeringstekeningen voldoen aan de bepalingen van SB 260-32-33.1.1.2.A. 
De opdrachtdocumenten vermelden of er al dan niet een berekeningsnota ter onderbouwing moet 
worden voorgelegd. 

33.3.1.2.B PLAATSEN VAN OPLEGGINGEN ONDER BEWEEGBARE BRUGGEN 
Bij het plaatsen van de opleggingen onder beweegbare bruggen zal de opdrachtnemer in verband 
met de degelijke uitlijning e.a. handelen in overleg met de opdrachtnemer van de 
elektromechanische uitrusting en zich schikken naar de richtlijnen van de aanbestedende overheid 
van de elektromechanische uitrusting. 

33.3.1.2.C TYPE OPLEGGING 
De opdrachtdocumenten bepalen de afmetingen zoals de grootte van de zijden, de nuttige hoogte 
(hnuttig) en de totale hoogte (htot). 
De opleggingen worden vervaardigd binnen de toleranties volgens de eisen van §6 van  
NBN EN 1337-3:2005. 

33.3.1.3 Wijze van uitvoering 

33.3.1.3.A PLAATSING OP DE ONDERBOUW 
De opleggingen worden vastgezet op de onderbouw met een bij plaatsing van de oplegging nog verse 
krimparme stelmortel of gietmortel. 

33.3.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De meetmethode is volgens de bepalingen van SB 260-32-33.1.2. 

33.3.3 Controles 
Op opleggingen van met stalen platen gelamelleerd polychloropreen wordt er enerzijds een 
systematisch onderzoek uitgevoerd en indien voorzien anderzijds een monstername gedaan voor het 
uitvoeren van een destructief onderzoek en van een horizontale vervormingsproef.  

33.3.3.1 Systematisch onderzoek 
Volgende onderzoeken worden systematisch uitgevoerd: 
- visueel nazicht volgens SB 260-32-33.1.3.1.A; 
- nazicht geometrie volgens SB 260-32-33.1.3.1.B; 
- bepaling van de Shore A-hardheid van het elastomeer volgens SB 260-32-33.1.3.1.C. 
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33.3.3.2 Destructief onderzoek van opleggingen van elastomeren 

33.3.3.2.A BESCHRIJVING 
Het destructief onderzoek van opleggingen van elastomeren omvat: 
- het leveren van de oplegging(en) volgens SB 260-32-33.3.1; 
- het uitvoeren van destructief onderzoek van opleggingen van elastomeren volgens de bepalingen 

van SB 260-32-33.1.3.2. 

33.3.3.2.B KENMERKEN VAN DE UITVOERING 
De opdrachtdocumenten bepalen van welke type en afmetingen er een of meerdere extra 
opleggingen voor destructief onderzoek worden voorzien.  

33.3.3.2.C MEETMETHODE VOOR HOEVEELHEDEN 
De oplegging voor destructief onderzoek wordt uitgedrukt in GP. Het uitvoeren van de proef wordt 
verrekend volgens de bepalingen van SB 260-32-33.1.3. 

33.3.3.3 Horizontale vervormingsproef 
Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen, wordt er bij opleggingen met oppervlakte A ≤ 600 
cm² geen horizontale vervormingsproef en bij opleggingen met oppervlakte A > 600 cm² wel een 
horizontale vervormingsproef uitgevoerd.  
De horizontale vervormingsproef gebeurt op de 2 helften van de oplegging uit het destructief 
onderzoek of op 2 volledige opleggingen volgens de bepalingen van SB 260-32-33.1.3.3. 
Het uitvoeren van de proef wordt verrekend volgens de bepalingen van SB 260-32-33.1.3. 

33.3.3.4 Beoordeling 
Indien één resultaat van de visuele controle, de Shore A-hardheid of de afmetingen, het destructief 
onderzoek of van de horizontale vervormingsproef niet voldoet, wordt de partij geweigerd. 

 Geremde/geleide opleggingen van met stalen platen gelamelleerd polychloropreen 

33.4.1 Beschrijving 
De opleggingen zijn van het type B zoals beschreven in SB 260-32-33.2.1. Bijkomend wordt er een 
gedeelte voorzien dat zorgt dat de oplegging geleid/geremd wordt volgens de principes van figuur B1 
van de Annex B van NBN EN 1337-8:2007 “Opleggingen voor het bouwwezen - deel 8: Geleide 
opleggingen en geremde opleggingen”. 
De bepalingen van SB 260-32-33.1.1 zijn van toepassing. 

33.4.1.1 Materialen 
De opleggingen voldoen aan de eisen m.b.t. tot materialen zoals beschreven in SB 260-32-33.2.1.1. 
Het gedeelte dat zorgt dat de oplegging geleid/geremd wordt, voldoet aan de eisen van  
NBN EN 1337-8:2007 “Opleggingen voor het bouwwezen - deel 8: Geleide opleggingen en geremde 
opleggingen”.  
Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten wordt staalkwaliteit S355J2+N gebruikt voor de 
voorzieningen voor de geleidingen en/of de remming van de oplegging. 

33.4.1.2 Kenmerken van de uitvoering 

33.4.1.2.A UITVOERINGSTEKENINGEN EN BEREKENINGSNOTA’S 
De uitvoeringstekeningen voldoen aan de bepalingen van SB 260-32-33.1.1.2.A. 
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De opdrachtdocumenten vermelden of er al dan niet een berekeningsnota ter onderbouwing moet 
worden voorgelegd. 

33.4.1.2.B TYPE OPLEGGING 
De te gebruiken opleggingen zijn van het type B uit tabel 2 (§5.3.1) van NBN EN 1337-3:2005. De 
opdrachtdocumenten bepalen de afmetingen zoals de grootte van de zijden, de nuttige hoogte 
(hnuttig) en de totale hoogte (htot) en de geometrie van de nokken of de krachten waaraan de 
geleiding/remming moet weerstaan in UGT of GGT. 

33.4.1.2.B.1 In langszin eenzijdig beweegbaar 
De modaliteiten worden bepaald in de opdrachtdocumenten. 

33.4.1.2.B.2 In dwarszin eenzijdig beweegbaar 
De modaliteiten worden bepaald in de opdrachtdocumenten. 

33.4.1.2.B.3 Vaste oplegging 
De modaliteiten worden bepaald in de opdrachtdocumenten. 

33.4.1.2.C PLAATSING OP DE ONDERBOUW EN VERBINDING MET DE BOVENBOUW 
De opleggingen worden vastgezet op de onderbouw met een bij plaatsing van de oplegging nog verse 
krimparme stelmortel of gietmortel.  
De verbinding met de bovenbouw wordt ter goedkeuring aan de aanbestedende overheid 
voorgelegd. 

33.4.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De meetmethode is volgens de bepalingen van SB 260-32-33.1.2. 

33.4.3 Controles 
De controles volgens de bepaling SB 260-32-33.2.3 zijn van toepassing. 
Bijkomend wordt volgende onderzoek verricht: 
- zelfcontrole en inspectiedossier conservering metalen onderdelen volgens SB 260-32-33.1.3.4. 

33.4.3.1 Destructief onderzoek van opleggingen van elastomeren 
De opdrachtdocumenten bepalen van welke type en afmetingen er een of meerdere extra 
opleggingen voor destructief onderzoek worden voorzien.  

33.4.3.2 Horizontale vervormingsproef van opleggingen van elastomeren 
Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen, wordt er bij opleggingen met oppervlakte A ≤ 600 
cm² geen horizontale vervormingsproef en bij opleggingen met oppervlakte A > 600 cm² wel een 
horizontale vervormingsproef uitgevoerd.  
De horizontale vervormingsproef gebeurt op de 2 helften van de oplegging uit het destructief 
onderzoek of op 2 volledige opleggingen volgens de bepalingen van SB 260-32-33.1.3.3.  
Het uitvoeren van de proef wordt verrekend volgens de bepalingen van SB 260-32-33.1.3. 
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 Opleggingen van met stalen platen gelamelleerd polychloropreen met 
polytetrafluorethyleen (PTFE) 

33.5.1 Beschrijving 
De opleggingen zijn glijopleggingen; ze bestaan uit twee gedeelten, nl. een bovenste deel en een 
onderste deel. 
Het bovenste deel bestaat uit een stalen verdeelplaat die onderaan bekleed is met een gepolijste 
plaat welke over de volledige oppervlakte is bevestigd aan een verdeelplaat. 
Het onderste deel betreft een oplegging van het type D of E (volgens NBN EN 1337-3:2005).  
De opleggingen van het type D zijn opleggingen van met stalen platen gelamelleerd polychloropreen 
die minimaal twee volledig omhulde stalen frettageplaten bevatten met bovendien een laag PTFE 
bevestigd op het polychloropreen. 
De opleggingen van het type E zijn opleggingen van met stalen platen gelamelleerd polychloropreen, 
bovenaan voorzien van een externe stalen frettageplaat met een laag PTFE erin verzonken. 
De bepalingen van SB 260-32-33.1.1 zijn van toepassing. 

33.5.1.1 Materialen 

33.5.1.1.A HET BOVENSTE GEDEELTE 
Het bovenste gedeelte voldoet aan de eisen van NBN EN 1337-2:2004 “Opleggingen voor het 
bouwwezen - deel 2: Glijdelen”. 
De stalen verdeelplaat is onderaan bekleed met een gepolijste plaat in roestvast staal (austenitisch 
staal volgens §5.4.1 van NBN EN 1337-2:2004).  

33.5.1.1.B HET ONDERSTE GEDEELTE 
Het onderste gedeelte voldoet aan de eisen van NBN EN 1337-3:2005 “Opleggingen voor het 
bouwwezen - deel 3: Opleggingen van elastomeren”. 
Het te gebruiken elastomeer is polychloropreen. 

33.5.1.1.C PTFE 

De wrijvingscoëfficiënt roestvrij staal - PTFE in dienst moet bij de maximale belasting kleiner zijn dan 
3 % en bij permanente belasting kleiner dan 4 %. 

33.5.1.2 Kenmerken van de uitvoering 

33.5.1.2.A UITVOERINGSTEKENINGEN EN BEREKENINGSNOTA’S 
De uitvoeringstekeningen voldoen aan de bepalingen van SB 260-32-33.1.1.2.A. 
Bijkomend deelt de opdrachtnemer de wrijvingscoëfficiënt in functie van de belasting van de 
vooropgestelde opleggingen mee. 
De opdrachtdocumenten vermelden of er al dan niet een berekeningsnota ter onderbouwing moet 
worden voorgelegd. 

33.5.1.2.B TYPE OPLEGGING 
Het bovenste gedeelte voldoet aan volgende bepalingen: 
- de ruwheid van het contactvlak met het PTFE-blad na oppervlaktebehandeling is volgens §5.4.2 

van NBN EN 1337-2:2004; 
- de gepolijste plaat is over de volledige oppervlakte bevestigd aan de verdeelplaat (“full surface 

bonding” volgens tabel 13 van NBN EN 1337-2:2004). 
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Tenzij anders bepaald in de opdrachtdocumenten, voldoen de afmetingen van het bovenste deel aan 
volgende bepalingen: 
- de dikte van de stalen verdeelplaat wordt berekend volgens §6.9.4 van NBN EN 1337-2:2004, 

maar bedraagt minstens 15 mm; 
- de dikte van de gepolijste plaat in roestvast staal bedraagt minstens 2 mm; 
- de afmetingen van de glijplaat worden volgens §6.5.1 van NBN EN 1337-2:2004 bepaald. 
De te gebruiken opleggingen voor het onderste gedeelte zijn van het type D of E uit tabel 2 (§5.3.1) 
van NBN EN 1337-3:2005. Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten, heeft de 
opdrachtnemer de keuze tussen opleggingen van het type D of E rekening houdend met de bepaling 
van §4.4.4 van NBN EN 1337-3:2005.  
De opdrachtdocumenten bepalen de afmetingen zoals de afmetingen van de zijden, de nuttige 
hoogte (hnuttig) en de totale hoogte (htot). 
De opleggingen worden vervaardigd binnen de toleranties volgens de eisen van §6 van NBN EN 1337-
3:2005. 

33.5.1.2.C PLAATSING OP DE ONDERBOUW EN VERBINDING MET DE BOVENBOUW 
De opleggingen worden vastgezet op de onderbouw met een bij plaatsing van de oplegging nog verse 
krimparme stelmortel of gietmortel. 
De verbinding met de bovenbouw wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de aanbestedende 
overheid. 

33.5.1.2.D ELASTOMEERSLAB 
Om stofindringing te vermijden tussen het steunblok en de glijplaat of tussen de verscheidene 
onderdelen van de oplegging wordt op de zijkant van de glijplaat of van de bovenste verdeelplaat 
een elastomeerslab vastgemaakt. 

33.5.1.2.E MONTAGE, VOORINSTELLINGEN EN MERKTEKENS 
De opleggingen worden volledig in de fabriek gemonteerd. Er wordt reeds op dat ogenblik rekening 
gehouden met voorinstellingen. De verscheidene onderdelen worden samengehouden door een 
voldoende stijve inrichting die elke relatieve beweging van de verscheidene delen van de oplegging 
gedurende het vervoer en het plaatsen verhindert. 
Op het bovenvlak van de bovenste verdeelplaat of van de glijplaat zijn merktekens aangebracht die 
de nodige inlichtingen (aard en type van oplegging, richting van de beweging, plaatsingsrichting, 
eventuele voorinstelling, nummer van de oplegging) geven voor het plaatsen van de oplegging 
volgens het plaatsingsplan. Deze kenmerken zijn ook aangebracht op een plaatje dat vastgehecht is 
aan een zijvlak van de oplegging. 

33.5.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De meetmethode is volgens de bepalingen van SB 260-32-33.1.2. 

33.5.3 Controles 
Op opleggingen van met stalen platen gelamelleerd polychloropreen met PTFE wordt er enerzijds 
een systematisch onderzoek uitgevoerd op het bovenste en onderste gedeelte en indien voorzien 
anderzijds een systematisch onderzoek en monstername gedaan voor het uitvoeren van een 
destructief onderzoek en van een horizontale vervormingsproef voor het onderste gedeelte.  

33.5.3.1 Bovenste gedeelte  

33.5.3.1.A SYSTEMATISCH ONDERZOEK  
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Volgende onderzoeken worden systematisch uitgevoerd: 
- visueel nazicht volgens SB 260-32-33.1.3.1.A; 
- nazicht geometrie volgens SB 260-32-33.1.3.1.B; 
- bepaling van de ruwheid van de gepolijste plaat (contactvlak met PTFE) volgens  

SB 260-32-33.1.3.1.D. 

33.5.3.2 Onderste gedeelte 

33.5.3.2.A SYSTEMATISCH ONDERZOEK 
Volgende onderzoeken worden systematisch uitgevoerd: 
- visueel nazicht volgens SB 260-32-33.1.3.1.A; 
- nazicht geometrie volgens SB 260-32-33.1.3.1.B; 
- bepaling van de Shore A-hardheid van het elastomeer volgens SB 260-32-33.1.3.1.C. 

33.5.3.2.B DESTRUCTIEF ONDERZOEK VAN OPLEGGINGEN VAN ELASTOMEREN 

33.5.3.2.B.1 Beschrijving 
Het destructief onderzoek van opleggingen van elastomeren omvat: 
- het leveren van de oplegging(en) volgens SB 260-32-33.5.1; 
- het uitvoeren van destructief onderzoek van opleggingen van elastomeren volgens de bepalingen 

van SB 260-32-33.1.3.2. 

33.5.3.2.B.2 Kenmerken van de uitvoering 
De opdrachtdocumenten bepalen van welke type en afmetingen er een of meerdere extra 
opleggingen voor destructief onderzoek worden voorzien.  

33.5.3.2.B.3 Meetmethode voor hoeveelheden 
De oplegging voor destructief onderzoek wordt uitgedrukt in GP. Het uitvoeren van de proef wordt 
verrekend volgens de bepalingen van SB 260-32-33.1.3. 

33.5.3.2.C HORIZONTALE VERVORMINGSPROEF VAN OPLEGGINGEN VAN ELASTOMEREN 
Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen, wordt er bij opleggingen met oppervlakte A ≤ 600 
cm² geen horizontale vervormingsproef en bij opleggingen met oppervlakte A > 600 cm² wel een 
horizontale vervormingsproef uitgevoerd.  
De horizontale vervormingsproef gebeurt op de 2 helften van de oplegging uit het destructief 
onderzoek volgens de bepalingen van SB 260-32-33.1.3.3, waar opleggingen gelezen wordt als 
onderste gedeelten van de oplegging. 
Het uitvoeren van de proef wordt verrekend volgens de bepalingen van SB 260-32-33.1.3. 

33.5.3.3 Beoordeling 
Indien één resultaat van de visuele controle, de Shore A-hardheid of de afmetingen, het destructief 
onderzoek of van de horizontale vervormingsproef niet voldoet, wordt de partij geweigerd. 

 Geremde/geleide opleggingen van met stalen platen gelamelleerd polychloropreen 
met polytetrafluorethyleen (PTFE) 

33.6.1 Beschrijving 
De opleggingen zijn van het type zoals beschreven in SB 260-32-33.5.1. Bijkomend wordt er een 
gedeelte voorzien dat zorgt dat de oplegging geleid/geremd wordt volgens de principes van figuur B1 
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van de Annex B van NBN EN 1337-8:2007 “Opleggingen voor het bouwwezen - deel 8: Geleide 
opleggingen en geremde opleggingen”. 
De bepalingen van SB 260-32-33.1.1 zijn van toepassing. 

33.6.1.1 Materialen 
De opleggingen voldoen aan de eisen m.b.t. tot materialen zoals beschreven in SB 260-32-33.5.1.1. 
Het gedeelte dat zorgt dat de oplegging geleid/geremd wordt, voldoet aan de eisen van  
NBN EN 1337-8:2007 “Opleggingen voor het bouwwezen - deel 8: Geleide opleggingen en geremde 
opleggingen”.  
Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten wordt staalkwaliteit S355J2+N gebruikt voor de 
voorzieningen voor de geleidingen en/of de remming van de oplegging 

33.6.1.2 Kenmerken van de uitvoering 

33.6.1.2.A UITVOERINGSTEKENINGEN EN BEREKENINGSNOTA’S 
De uitvoeringstekeningen voldoen aan de bepalingen van SB 260-32-33.1.1.2.A. 
De opdrachtdocumenten vermelden of er al dan niet een berekeningsnota ter onderbouwing moet 
worden voorgelegd. 

33.6.1.2.B TYPE OPLEGGING 
De bepalingen van SB 260-32-33.5.1.2.B zijn van toepassing.  
Naast de afmetingen van het onderste deel worden eveneens de geometrie van de nokken of de 
krachten waaraan de geleiding/remming moet weerstaan in UGT of GGT in de opdrachtdocumenten 
bepaald. 

33.6.1.2.B.1 In langszin eenzijdig beweegbaar 
De modaliteiten worden bepaald in de opdrachtdocumenten. 

33.6.1.2.B.2 In dwarszin eenzijdig beweegbaar 
De modaliteiten worden bepaald in de opdrachtdocumenten. 

33.6.1.2.C PLAATSING OP DE ONDERBOUW EN VERBINDING MET DE BOVENBOUW  
De bepalingen van SB 260-32-33.5.1.2.C zijn van toepassing.  

33.6.1.2.D ELASTOMEERSLAB 
De bepalingen van SB 260-32-33.5.1.2.D zijn van toepassing.  

33.6.1.2.E MONTAGE, VOORINSTELLINGEN EN MERKTEKENS 
De bepalingen van SB 260-32-33.5.1.2.E zijn van toepassing.  

33.6.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De meetmethode is volgens de bepalingen van SB 260-32-33.1.2. 

33.6.3 Controles 
De controles volgens de bepaling SB 260-32-33.5.3 zijn van toepassing. 
Bijkomend wordt volgende onderzoek verricht: 
- zelfcontrole en inspectiedossier conservering metalen onderdelen volgens SB 260-32-33.1.3.4. 
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33.6.3.1 Destructief onderzoek van opleggingen van elastomeren 
De opdrachtdocumenten bepalen voor het onderste gedeelte van welke type en afmetingen er een 
of meerdere extra opleggingen voor destructief onderzoek worden voorzien.  

33.6.3.2 Horizontale vervormingsproef van opleggingen van elastomeren 
Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen, wordt er bij opleggingen met oppervlakte A ≤ 600 
cm² geen horizontale vervormingsproef en bij opleggingen met oppervlakte A > 600 cm² wel een 
horizontale vervormingsproef uitgevoerd.  
De horizontale vervormingsproef gebeurt op de 2 helften van de oplegging uit het destructief 
onderzoek volgens de bepalingen van SB 260-32-33.1.3.3, waar opleggingen gelezen wordt als 
onderste gedeelten van de oplegging. 
Het uitvoeren van de proef wordt verrekend volgens de bepalingen van SB 260-32-33.1.3. 

 Pot- en bolvormige opleggingen 

33.7.1 Beschrijving 
Potopleggingen bestaan uit een stalen cilinder (de ‘pot’ genoemd) gevuld met een niet gefretteerd 
elastomeerkussen waarin een zuiger past. Het elastomeerkussen is volledig ingesloten. 
Bolvormige opleggingen bestaan uit twee sferische oppervlakken die over elkaar kunnen glijden. Het 
onderste sferische oppervlak is bekleed met glijmateriaal. Bolvormige opleggingen worden ook 
sferische opleggingen genoemd. 
De bepalingen van SB 260-32-33.1.1 zijn van toepassing. 

33.7.1.1 Materialen 

33.7.1.1.A POTOPLEGGINGEN 
De potopleggingen voldoen aan de eisen van NBN EN 1337-5:2005 “Opleggingen voor het 
bouwwezen - deel 5: Potopleggingen” en het te gebruiken elastomeer is natuurrubber (NR).’ 
De afdichting tussen pot en zuiger voldoet aan de bepalingen van NBN EN 1337-5:2005 A. 1.2 of A 1.3 
en heeft een minimale slijtageweg van 2000 m kunnen afleggen volgens de slijtagetest. 

33.7.1.1.B BOLVORMIGE OPLEGGINGEN 
De bolvormige of sferische opleggingen voldoen aan de eisen van NBN EN 1337-7:2004 “Opleggingen 
voor het bouwwezen - deel 7: Bolvormige of cilindrische opleggingen van PTFE”. 
Alternatieve glijmaterialen voor het PTFE kunnen worden toegepast indien de gelijkwaardigheid is 
aangetoond conform de testen beschreven in NBN EN 1337-2:2004 en indien ze voorzien zijn van een 
ETA. 

33.7.1.2 Kenmerken van de uitvoering 

33.7.1.2.A UITVOERINGSTEKENINGEN EN BEREKENINGSNOTA’S 
De uitvoeringstekeningen voldoen aan de bepalingen van SB 260-32-33.1.1.2.A. 
De uitvoeringstekeningen van de opleggingen bevatten een tabel volgens het voorbeeld van tabel 
B.2. van annex B van NBN EN 1337-1:2000. In deze tabel worden de reserves op de translatie- en 
rotatiebeweging volgens 5.4 van NBN EN 1337-1:2000 specifiek vermeld. 
Er moet een berekeningsnota ter onderbouwing worden voorgelegd. 

33.7.1.2.B TYPE OPLEGGING 
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De opdrachtdocumenten bepalen het type oplegging, nl. potoplegging en/of bolvormige oplegging. 
Indien er geen keuze gemaakt wordt, kan de opdrachtnemer vrij kiezen tussen beide types. 

33.7.1.2.B.1 Alzijdig beweegbaar 
De modaliteiten worden bepaald in de opdrachtdocumenten. 

33.7.1.2.B.2 In langszin eenzijdig beweegbaar 
De modaliteiten worden bepaald in de opdrachtdocumenten. 

33.7.1.2.B.3 In dwarszin eenzijdig beweegbaar 
De modaliteiten worden bepaald in de opdrachtdocumenten. 

33.7.1.2.B.4 Vaste oplegging 
De modaliteiten worden bepaald in de opdrachtdocumenten. 

33.7.1.2.C VERANKERING OPLEGGING  
De verankering van de oplegging aan de bovenbouw en aan de onderbouw is een geboute verbinding 
en wordt zodanig opgevat dat de oplegging op eenvoudige wijze kan worden vervangen. 
Ingeval tussen de oplegging en de onderbouw een stelmortel wordt aangebracht, voldoet deze aan 
de bepalingen van SB 260-32-33.1.1.1.B. 

33.7.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De meetmethode is volgens de bepalingen van SB 260-32-33.1.2. 

33.7.3 Controles 

33.7.3.1 Systematisch onderzoek 
Volgende onderzoeken worden systematisch uitgevoerd: 
- visueel nazicht volgens SB 260-32-33.1.3.1.A; 
- nazicht geometrie volgens SB 260-32-33.1.3.1.B; 

33.7.3.2 Conservering 
De bepalingen van SB 260-32-33.1.3.4 zijn van toepassing. 

33.7.3.3 Beoordeling 
Opleggingen waarvan het resultaat van de visuele controle of de afmetingen niet bevredigend zijn, 
worden uit de partij verwijderd en worden vervangen. De nieuwe opleggingen behoren tot een 
nieuwe partij en die wordt opnieuw ter keuring aangeboden. 

 Opleggingen van vormgietstaal 

33.8.1 Beschrijving 
De bepalingen van SB 260-32-33.1.1 zijn van toepassing. 

33.8.1.1 Materialen 
Opleggingen van vormgietstaal zijn constructieve gietstukken volgens SB 260-26-1 art. 5.4. 

33.8.1.2 Kenmerken van de uitvoering 

33.8.1.2.A UITVOERINGSTEKENINGEN EN BEREKENINGSNOTA’S 
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De uitvoeringstekeningen voldoen aan de bepalingen van SB 260-32-33.1.1.2.A. 
Er moet een berekeningsnota ter onderbouwing worden voorgelegd. 

33.8.1.2.B PLAATSEN VAN OPLEGGINGEN ONDER BEWEEGBARE BRUGGEN 
Bij het plaatsen van de opleggingen onder beweegbare bruggen zal de opdrachtnemer in verband 
met de degelijke uitlijning e.a. handelen in overleg met de opdrachtnemer van de 
elektromechanische uitrusting en zich schikken naar de richtlijnen van de aanbestedende overheid 
van de elektromechanische uitrusting. 

33.8.1.2.C TYPE TAATS MET KEUSPOT 
De opleggingen van het type taats met keuspot voldoen aan de eisen van NBN EN 1337-6:2004 
“Opleggingen voor het bouwwezen - deel 6: Taatsopleggingen”. 
Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen, wordt staalkwaliteit G20Mn5+QT gebruikt voor de 
oplegging in vormgietstaal. 
De bevestiging van het oplegtoestel aan de brug gebeurt met bouten. 
De opdrachtdocumenten geven verdere specificaties m.b.t. de oplegging van vormgietstaal. 

33.8.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De meetmethode is volgens de bepalingen van SB 260-32-33.1.2. 
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34 INSPECTIEVOORZIENINGEN 

 Algemene bepalingen 
Inspectievoorzieningen zijn voorzieningen om het kunstwerk overal toegankelijk te maken voor 
onderhoud en inspectie. 

 Toegankelijk maken van de onderkant van de bovenbouw van het kunstwerk 

34.2.1 Beschrijving 
De onderkant van de bovenbouw van het kunstwerk kan toegankelijk gemaakt worden door het 
voorzien van een inspectiegondel/rolwagen die door een elektromechanische uitrusting gestuurd 
wordt. 
De inspectievoorzieningen om de onderkant van de bovenbouw van het kunstwerk toegankelijk te 
maken omvatten: 
- het ontwerp en dus de volledige studie van de rolwagen, looprails en elektromechanische 

uitrusting; 
- het leveren en plaatsen van de rolwagen; 
- het volledige bewegings- en sturingssysteem; 
- het leveren en plaatsen van de looprails; 
- het systeem dat voorziet in de voeding van het geheel met aansluiting van voeding op het net (via 

elektriciteitsleverancier en de distributiebeheerder); 
- het operationeel maken van het geheel; 
- alle bijhorende werken en levering. 
De conservering op de staalstructuur van de inspectiegondel is begrepen in de desbetreffende post 
van SB 260-33-1. 
De conservering van de looprails uit staal is begrepen in de post van de conservering van de 
hoofdliggers.  

34.2.2 De rolwagen 

34.2.2.1 Studie 

34.2.2.1.A ONTWERPBELASTINGEN 
Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten worden de inspectiegondel en al zijn onderdelen 
berekend voor belastingen volgens de bepalingen van SB 260-21-4.2.3.12. 
De opdrachtnemer houdt rekening met het bijkomend gewicht van de elektromechanische uitrusting 
bij het dimensioneren van de inspectiegondel en de looprails.  

34.2.2.1.B UITVOERINGSTEKENINGEN EN BEREKENINGSNOTA’S 

34.2.2.1.B.1 Staalstructuur 
De uitvoeringstekeningen voldoen aan SB 260-36. 
Bijkomend geldt:  
De uitvoeringstekeningen omvatten minstens alle technische specificaties met betrekking tot: 
- de materialen; 
- de geometrie en de toleranties; 
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- de voorzieningen met betrekking tot de verankering; 
- de conservering; 
- de ontwerpbelastingen; 
- de uiterste standen van het platform; 
De uitvoeringstekeningen worden voorafgaand aan de productie ter goedkeuring aan de 
aanbestedende overheid voorgelegd. Het is de opdrachtnemer niet toegelaten de productie of de 
uitvoering te starten zonder goedgekeurde tekeningen. 
De berekeningsnota m.b.t. de inspectiegondel en looprails, die ter onderbouwing van de 
uitvoeringstekeningen wordt ingediend voldoet aan SB 260-21-7. 
De inspectiegondels en de bijhorende installatie moeten voldoen aan alle wettelijke voorschriften 
(o.a. Machinerichtlijn,…) 

34.2.2.1.B.2 Elektromechanische uitrusting 
De berekening en de constructie van de mechanische onderdelen van de inspectiegondels gebeuren 
volgens Standaardbestek 270 (SB 270), hoofdstuk 41, Mechanica in het algemeen. 
De opdrachtnemer levert bij zijn uitvoeringsstudie een bedieningshandleiding en een bundel met alle 
technische fiches en tekeningen. 
Met de uitvoeringsstudie stelt de opdrachtnemer een afzonderlijk “as-built” dossier samen voor de 
mobiele inspectiegondels. Het “as-built” dossier van de inspectiegondels bevat ten minste: 
- een beschrijving van de gondel; 
- de uitvoeringstekeningen; 
- de stabiliteitsstudie; 
- de CE-verklaring; 
- het verslag van elektrische keuring (erkend organisme); 
- het indienststellingsverslag (erkend organisme); 
- de stabiliteitsstudie; 
- de beschrijving van de systeemsturing met bewegingscurves; 
- de beschrijving van de veiligheden; 
- de elektrische tekeningen; 
- de installatievoorschriften; 
- de veiligheidsvoorschriften; 
- de onderhoudsvoorschriften; 
- de lijst van de wisselstukken; 
- de technische fiches van de onderdelen; 
- de detailtekeningen i.v.m. onderhoud en vervanging van wisselstukken. 

34.2.2.2 Constructieve schikkingen 
De bepalingen van SB 260-21-5.9.7 met betrekking tot de voorschriften voor de constructieve 
schikkingen en uitvoeringsvoorschriften zijn van toepassing. 

34.2.2.2.A INSPECTIEGONDEL 
De inspectiegondels worden van uitschuifbare en/of uitklapbare platforms voorzien. 
De platformen en dergelijke hebben een leuning met een hoogte van minstens 80 cm, met minstens 
een horizontale regel vlak boven de vloer (op minstens 10 cm hoogte), één op ongeveer 80 cm van 
de vloer en een derde ongeveer halverwege tussen beide voorgaande regels; 
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De rolwagen moet zodanig zijn dat een vlak, minstens 1,5 m x 1,5 m in planzicht, onder elk deel van 
de onderkant van de bovenbouw kan gebracht worden, en dit op een verticale afstand van maximum 
2,00 m. 

34.2.2.2.B LOOPRAILS 
Indien de looprails bevestigd worden op kokervormige (hoofd)liggers, dan mogen geen bouten of 
boutgaten aangebracht worden om de looprails te bevestigen, aangezien de kokers volledig lucht- en 
waterdicht uitgevoerd worden. De bevestiging van de looprails aan de staalstructuur van het brugdek 
kan in dat geval bv. gebeuren door middel van boutverbindingen die aangebracht worden in 
staalblokjes of staalplaten die onder de flenzen van de hoofdliggers geplaatst (gelast) worden. De 
tussenafstand van deze staalstukken is afhankelijk van het ontwerp van de looprails. 
De looprails lopen volgens hetzelfde gebogen lengteprofiel als de hoofdliggers. De rails moeten in lijn 
liggen en continu gelast zijn, waarbij de lassen effen geslepen worden t.p.v. de wieldoorgang. 
Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten hebben de looprails een maximum breedte en 
hoogte van 300 mm.  
De afwijking op de tussenafstand tussen tegenover elkaar geplaatste rails mag 1 mm niet 
overschrijden. 

34.2.2.2.C MECHANISCHE ONDERDELEN EN STURING VAN DE INSPECTIEGONDEL 
De opdrachtdocumenten bepalen de constructieve schikkingen m.b.t. de mechanische onderdelen 
van de inspectiegondel. 

34.2.2.3 Keuringen 
De inspectiegondel wordt vóór de indienststelling gekeurd en aanvaard door een erkend 
keuringsorganisme (o.a. elektrische keuring en indienststellingsverslag).  
Na de indienststelling worden deze inrichtingen nog minstens eenmaal per jaar gekeurd door een 
erkend organisme. Gedurende de waarborgperiode zijn deze keuringen een aannemingslast. 

34.2.3 Meetmethode voor hoeveelheden 
Het toegankelijke maken van de onderkant van de bovenbouw van het kunstwerk wordt opgemeten 
in globale prijs. 

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

34.3.1 Beschrijving 
De delen op meer dan 5 m boven het oppervlak van het brugdek worden toegankelijk gemaakt voor 
inspectie en onderhoud.  
Dit kan bv. gebeuren door: 
- bij de vaste constructiedelen (dus niet draagkabels e.a.) een systeem analoog aan laddersporten 

te voorzien; 
- bij andere delen door een systeem van opgehangen en verplaatsbare stelling te voorzien. 
De conservering op de staalstructuur van de verplaatsbare stelling is begrepen in de desbetreffende 
post van SB 260-33-1. 
De conservering van het systeem analoog aan laddersporten uit staal is begrepen in de post van de 
conservering van de constructie.  
De opdrachtdocumenten bepalen welk systeem voorzien wordt. 
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34.3.2 Eisen verplaatsbaar systeem 
Indien een dergelijk verplaatsbaar systeem gebruikt wordt, voldoet het aan volgende voorwaarden: 
- het kan voortbewogen worden door ten hoogste twee personen; 
- buiten de personen vereist voor het voortbewegen kunnen er nog ten minste twee personen 

plaats nemen; 
- bij het voortbewegen mogen de draagkabels van het kunstwerk geenszins beschadigd worden; 
- het systeem is zodanig opgevat dat alle constructiedelen van het kunstwerk binnen het bereik van 

een normale persoon komen. 
Er mogen voor het geleiden en het voortbewegen eventuele kabels gebruikt worden die bv. tijdelijk 
gespannen worden tussen de pylonen en het brugdek; 
Er mogen ook mechanische middelen worden voorgesteld om de stelling te verplaatsen. Bij 
elektrische aandrijving moet een voedingskabel worden voorzien tot aan een van de landhoofden. 

34.3.3 Meetmethode voor hoeveelheden 
Het toegankelijke maken van de delen die zich meer dan 5 m boven het oppervlak van het brugdek 
bevinden wordt opgemeten in globale prijs. 

 Toegankelijk maken van de binnenruimte door middel van mangaten 

34.4.1 Beschrijving 
De binnenruimte van kokerliggers wordt makkelijk toegankelijk gemaakt door middel van mangaten 
in de onderplaat en in de dwarsdragers. 
Openingen en mangaten aan de buitenzijde van het kunstwerk, die niet afgesloten worden door 
deksels, worden afgeschermd door open roosters met maaswijdte 2,5 cm in roestvast staal om te 
vermijden dat vogels in de constructie kunnen binnendringen.  
Bij ontwerp van de kokerligger wordt ervoor gezorgd dat de koker groot genoeg gemaakt wordt, 
zodat inspectie mogelijk is. 

34.4.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
Het toegankelijk maken van de binnenruimte door middel van mangaten is begrepen in de post van 
het beton of van het staal van de constructie. 

 Bereikbaar maken van de opleggingen bij nieuwe bruggen 

34.5.1 Beschrijving 
Opleggingen ter hoogte van de landhoofden worden bereikbaar gemaakt door middel van het 
voorzien van bordessen, bereikbaar via trappen. De bordessen en trappen zijn enkel toegankelijk 
voor het inspectiepersoneel en zijn beveiligd met leuningen. 
De bepalingen van SB 260-32-36.4, 5 en 6 zijn van toepassing. 

34.5.2 Meetmethode voor hoeveelheden  
De bepalingen van SB 260-32-36.4, 5 en 6 zijn van toepassing. 
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 Bereikbaar maken van de opleggingen bij bestaande bruggen 

34.6.1 Beschrijving 
De opleggingen ter hoogte van de landhoofden worden bereikbaar gemaakt door middel van een 
stalen inspectieplatform dat bereikbaar is via een stalen trap. Het inspectieplatform en de trappen 
zijn enkel toegankelijk voor het inspectiepersoneel en zijn beveiligd met leuningen. 
Inspectieplatforms en toegangstrappen omvatten: 
- het maken van uitvoeringstekeningen en bijhorende studie; 
- het leveren en plaatsen van de inspectieplatforms met bijhorende leuningen en loopvloeren; 
- het leveren en plaatsen van de toegangstrap met bijhorende leuning en loopvloeren; 
- het uitvoeren van boorkernen doorheen de taludbekleding voor het verankeren van de 

inspectieplatforms en de toegangstrap; 
- het vullen van de boorkernen met beton; 
- het leveren en plaatsen van niet-ingestorte verankeringen; 
- alle bijhorende werken en leveringen. 
De conservering op de staalstructuur van de inspectieplatforms, leuningen en toegangstrappen is 
begrepen in de desbetreffende post van SB 260-33-1. 

34.6.1.1 Materialen 
De materialen zijn: 
- loopvloeren van inspectieplatforms en toegangstrappen volgens SB 260-32-2.2.1 waarbij de 

nuttige belasting 2 kN/m² bedraagt; 
- constructiestaal van inspectieplatforms en toegangstrappen volgens SB 260-26-1; 
- bouten, moeren en sluitringen volgens SB 260-26-1; 
- niet-ingestorte verankeringen volgens SB 260-32-6.1.1; 
- ter plaatse gestort beton volgens SB 260-25-6.1.1. 
De bouten, moeren en sluitringen zijn minstens van sterkteklasse 8.8 en zijn thermisch verzinkt (tZn) 
volgens NBN EN ISO 10684:2004. 
Voor het constructiestaal wordt staalsoort S235JR gebruikt. 
Voor het beton van de boorkernen in de taludbekleding wordt een beton C30/37 - GB - EE3 - LA 
gebruikt. 
De volledige constructie wordt thermisch verzinkt volgens SB 260-33-1.6. 

34.6.1.2 Kenmerken van de uitvoering 

34.6.1.2.A INSPECTIEPLATFORMS 
De inspectieplatforms worden uitgewerkt volgens principes van figuren 32-34-1 en 32-34-2. 
In functie van de bereikbaarheid, de loophoogte en de hellingshoek van het talud bepalen de 
opdrachtdocumenten de juiste positie en de totale lengte van de inspectieplatforms. 
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Figuur 32-34-1: Principe opstand en planzicht inspectieplatform 
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Figuur 32-34-2: Details verbinding loopvloer en leuning 

34.6.1.2.B TOEGANGSTRAP 
De toegangstrappen worden uitgewerkt volgens principes van figuren 32-34-3, 32-34-4 en 32-34-5. 
In functie van de bereikbaarheid, de loophoogte en de hellingshoek van het talud bepalen de 
opdrachtdocumenten: 
- het al dan niet plaatsen van een toegangstrap; 
- de juiste positie van de toegangstrap; 
- de afmetingen van de toegangstrap; 
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- de zijde van de trapleuning. 

 
Figuur 32-34-3: Principe opstand trap 
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Figuur 32-34-4: Detail verbinding trap 

 
Figuur 32-34-5: Detail verbinding leuning 

34.6.1.2.C BOORKERN VOOR VERANKERING IN DE TALUDBEKLEDING 
De boorkern voor verankering in de taludbekleding wordt uitgewerkt volgens principes van figuren 
32-34-6 en/of 32-34-7.  
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In functie van de bereikbaarheid, de loophoogte en de hellingshoek van het talud bepalen de 
opdrachtdocumenten de methode voor het verankeren op het talud van de inspectieplatforms en de 
eventuele toegangstrap. 

 
Figuur 32-34-6: Detail 3A – verankering in klinkers 



 UITRUSTINGEN EN AANHORIGHEDEN 

december 2021 standaardbestek 260 versie 2.0a 32-207  

 
Figuur 32-34-7: Detail 3B – verankering in beton 

34.6.1.3 Berekeningsvoorschriften en uitvoeringstekeningen 
De opdrachtnemer maakt uitvoeringstekeningen van de inspectieplatforms en toegangstrappen op 
basis van de principes en details volgens SB 260-34-6.1.2 en legt deze aan de aanbestedende 
overheid ter goedkeuring voor. De uitvoeringstekeningen voldoen aan SB 260-36. 
De bijhorende studie gaat uit van de ontwerpbelasting volgens SB 260-32-34.6.1.1. 

34.6.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
Het inspectieplatform in staal wordt uitgedrukt in m. 
De toegangstrap in staal wordt uitgedrukt in stuks. 
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35 RIOLERINGEN EN AFVOER VAN WATER VOOR KUNSTWERKEN 

 Afvoerbuizen en -hulpstukken van polyethyleen 

35.1.1 Beschrijving 
De afvoerbuizen en -hulpstukken zorgen voor een vlotte afvoer van water van het kunstwerk. 
Onder afvoerhulpstukken worden o.a. bochtstukken, T-stukken, ontvangsttrechter en aansluiting 
verstaan. 
Afvoerbuizen en -hulpstukken van polyethyleen omvat: 
- het leveren en plaatsen van de afvoerbuizen en -hulpstukken; 
- de koppeling van de verschillende elementen; 
- alle bevestigingsbeugels (incl. conservering); 
- het voorzien van een speciaal demonteerbaar deksel indien van toepassing; 
- alle bijhorende werken en leveringen. 
Indien de afvoerbuizen en -hulpstukken van polyethyleen aangebracht worden onder de 
taludbekleding (bv. bij een hooggefundeerd landhoofd) dan omvat afvoerbuizen en  
-hulpstukken van polyethyleen eveneens: 
- de omhulling van de afvoerbuis in zandcement; 
- de aansluiting van de buis op de woelkamer; 
- alle nodige grondwerk voor het plaatsen van de buis. 

35.1.1.1 Materialen 
De materialen zijn: 
- afvoerbuizen en -hulpstukken van polyethyleen (PE) volgens NBN EN 12666-1 of NBN EN 1519-1 

en volgens PTV 1004: 2005: 
- zachtstalen bevestigingsbeugels volgens SB 260-26-1; 
- zandcement volgens SB 250-9-1. 

35.1.1.2 Kenmerken van de uitvoering 

35.1.1.2.A AFMETINGEN - EISEN 
De PE-buizen hebben afmetingen volgens de reeks 16 of de reeks 12,5 naargelang de locatie waar ze 
geplaatst worden. 
- In het geval dat de buizen zich bovengronds bevinden of ingekapseld zijn in beton (bijv. bij 

tunnels): 
De PE-buizen DN ≥ Ø 250 mm hebben afmetingen volgens de reeks S 16 van NBN EN 12666-1. 
Voor PE buizen DN < Ø 250 wordt verwezen naar de reeks S16 volgens NBN EN 1519-1. 

- In het geval dat de buizen zich ondergronds bevinden in een omhulling van zandcement volgens 
SB 260-32-35.1.1.2.D: De PE-buizen hebben afmetingen volgens de reeks S 12,5 van NBN EN 
12666-1. 

Alle nodige koppelstukken, bochtstukken en speciale stukken worden voorzien voor een vlotte 
afwatering en om het verschil in uitzetting en beweging tussen de bovenbouw, de onderbouw en het 
waterafvoersysteem te verzekeren. 
Er worden speciale voorzieningen getroffen bij de overgang van het brugdek naar de pijler bij 
beweegbare opleggingen. 
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De ontvangsttrechter bij die overgang houdt rekening met de relatieve beweging van de bovenbouw 
t.o.v. de onderbouw. 

35.1.1.2.B ONDERLINGE KOPPELING – DEMONTEERBAAR DEKSEL 
De onderlinge koppeling van de elementen gebeurt door stuiklassen met de lasspiegel, door 
trekvaste steekmoffen (snapmoffen) of door elektromoffen. 
De hoofdbuizen met een helling kleiner dan 5 % worden aan hun uiteinden voorzien van een speciaal 
demonteerbaar deksel waarlangs de buizen gereinigd kunnen worden. 

35.1.1.2.C BEVESTIGING AAN HET KUNSTWERK 
De afvoerbuizen worden aan de constructie bevestigd door middel van zachtstalen beugels (vast-
puntbeugels en glijbeugels) gemaakt uit plaatstaal van minstens 2 mm dikte.  
De beugels en de andere bevestigingsmiddelen worden thermisch verzinkt volgens SB 260-33-1.6.  
De tussenafstand van de beugels bedraagt hoogstens 1 m. 

35.1.1.2.D OMHULLING ZANDCEMENT 
Wanneer de afvoerbuizen en -hulpstukken aangebracht worden onder de taludbekleding dan 
worden zij omhuld met zandcement.  
De omhulling wordt aangebracht in een trapeziumvormige zone die start 20 cm onder de buis met 
een totale startbreedte van 60 cm en die verder verbreedt tot aan de werkvloer volgens een 
spreidingshoek van 60 °. 

35.1.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De afvoerbuizen van polyethyleen worden uitgedrukt in lopende m. 
De afvoerhulpstukken van polyethyleen worden uitgedrukt in stuks. 

 Riolerings- en afwateringsonderdelen in gietijzer 

35.2.1 Beschrijving 
De waterslikker is een hemelwaterinlaatconstructie, meestal geplaatst in de straatgoot, watergreppel 
of woelkamer, waarlangs het hemelwater van de verhardingen wordt afgevoerd. 
De conservering voor riolerings- en afwateringsonderdelen is begrepen in de desbetreffende post 
van SB 260-33. 

35.2.1.1 Materialen 
De materialen zijn: 
- gietijzer volgens SB 260-26-1. 

35.2.1.2 Kenmerken van de uitvoering 

35.2.1.2.A AFMETINGEN EN BELASTINGEN 
De deksels, de roosters en in het algemeen alle beweegbare delen die door het zwaar verkeer op 
buiging belast worden, worden verondersteld te zijn onderworpen aan schokbelastingen. 
De afmetingen en de nominale weerstand van de roosters van de waterslikkers worden aangegeven 
in de opdrachtdocumenten. 
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35.2.1.2.B UITVOERINGSTEKENINGEN 
De opdrachtnemer maakt een uitvoeringstekening van de waterslikkers en de bijhorende roosters en 
legt deze aan de aanbestedende overheid ter goedkeuring voor. 
De uitvoeringstekeningen voldoen aan SB 260-36. 

35.2.1.2.C EISEN WATERSLIKKER OP EEN KUNSTWERK 
De waterslikkers hebben een zodanige constructie dat: 
- de afwatering van het kunstwerk zowel vóór als na het leggen van de wegverharding verzekerd is; 
- het opzetstuk (het bovendeel) in de hoogte verstelbaar is; 
- het water dat infiltreert in de wegverharding tot op het niveau van de afdichtingslaag, langs de 

waterslikkers kan wegvloeien. 

35.2.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De riolerings- en afwateringsonderdelen in gietijzer worden uitgedrukt in stuks. 

 Plaatsen van een waterslikker op een bestaand kunstwerk 

35.3.1 Beschrijving 
De waterslikker is een hemelwaterinlaatconstructie waarlangs het hemelwater van de verhardingen 
wordt afgevoerd. Bijkomend beschikt de waterslikker over een waterafvoermogelijkheid op het 
niveau van de afdichting zodat hij ook fungeert als spuier. 
Het plaatsen van een waterslikker op een bestaand kunstwerk omvat: 
- het ter goedkeuring voorleggen van een technische fiche van de waterslikker, een gedetailleerd 

uitvoeringsplan en een gedetailleerde uitvoeringsprocedure; 
- het leveren en plaatsen van de waterslikker en alle bijhorende werken conform het goedgekeurde 

uitvoeringsplan en de goedgekeurde uitvoeringsprocedure; 
- de (bijkomende) afbraakwerken van de betonnen (brugdek)plaat om de plaatsing van de 

waterslikker mogelijk te maken; 
- het gewapend beton voor het inbouwen van de waterslikker (m.i.v. de bekisting, de wapening, 

het verankeren van de wapeningsstaven in het bestaande beton en het opstorten met beton); 
- het gewapend beton in geval de (brugdek)plaat lokaal verdikt dient te worden voor het inbouwen 

van de nieuwe waterslikker (m.i.v. de bekisting, de wapening, het verankeren van de 
wapeningsstaven in het bestaande beton en het opstorten met beton), indien van toepassing; 

- het herstellen en corrigeren van het oppervlak van het beton rondom de waterslikker t.b.v. het 
aanbrengen van de afdichting; 

- alle bijhorende werken en handelingen. 
Het opbreken van de bestaande waterslikker is, indien van toepassing, begrepen in de 
desbetreffende post van SB 260-4-1.1.2.28. 
Het leveren en plaatsen van de drains rondom de waterslikker is begrepen in de desbetreffende post 
van SB 260-32-21. 
De conservering van de waterslikker is begrepen in de desbetreffende post van SB 260-33. 

35.3.1.1 Materialen 
De materialen zijn: 
- gietijzer volgens SB 260-26-1; 
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- ter plaatse gestort beton met minimum sterkteklasse C 35/45 – GB – EE4 – 6 mm – LA volgens 
SB 260-25-6; 

- wapening BE 500 S, BE 500 TS, BE 500 ES of BE 500 RS volgens SB 260-25-5. 
- verankeringsmortel volgens SB 260-32-7.1. 

35.3.1.2 Kenmerken van de uitvoering 

35.3.1.2.A EISEN WATERSLIKKER OP EEN KUNSTWERK 
De waterslikker voldoet aan de bepalingen van SB 260-32-35.2.1.2.C. 
De opdrachtnemer legt een technische fiche van de waterslikker en bijhorend rooster ter 
goedkeuring voor aan de aanbestedende overheid. 

35.3.1.2.B AFMETINGEN EN BELASTINGEN 
Het rooster dat door het verkeer op buiging belast wordt, wordt verondersteld te zijn onderworpen 
aan schokbelastingen. 
De opdrachtdocumenten bepalen de afmetingen en de nominale weerstand van de roosters van de 
waterslikkers. 

35.3.1.2.C PRINCIPE INBOUW ZONDER/MET VERDIKKING BETONNEN (BRUGDEK)PLAAT 
De dikte van de bestaande (brugdek)plaat en de afmetingen van de nieuwe waterslikker bepalen of 
een lokale verdikking van de betonnen (brugdek)plaat nodig is. 
Een lokale verdikking is nodig indien de dikte van de (brugdek)plaat onder het laagste punt van de 
waterslikker minder dan 50 mm bedraagt.  
De inbouw van de waterslikker zonder lokale verdikking van de (brugdek)plaat gebeurt volgens de 
principes weergegeven op figuur 32-35-1, tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen. 

 
Figuur 32-35-1: Principe inbouw waterslikker zonder verdikking (brugdek)plaat op bestaand kunstwerk 

 
In het geval een lokale verdikking van de (brugdek)plaat nodig is, wordt deze zo uitgevoerd dat onder 
het laagste punt van de waterslikker nog minimum 100 mm beton aanwezig is. De inbouw van de 
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waterslikker met een lokale verdikking gebeurt volgens de principes weergegeven op figuur 32-35-2, 
tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen. 

 
Figuur 32-35-2: Principe inbouw waterslikker met verdikking (brugdek)plaat op bestaand kunstwerk 

 
De opdrachtnemer legt een uitvoeringsplan en -procedure van de inbouw van de waterslikker ter 
goedkeuring voor aan de aanbestedende overheid op basis van de specifieke situatie van de 
opdracht en vult hiervoor de principetekening verder aan. 
Het uitvoeringsplan voldoet aan SB 260-36. 
Het opmaken van het uitvoeringsplan en de uitvoeringsprocedure omvat bijkomend: 
- het onderzoeken van de bestaande structuur waar de waterslikker wordt ingebouwd a.d.h.v. de 

informatie opgenomen in de opdrachtdocumenten en de toestand ter plaatse (visuele inspectie, 
(voor)onderzoek…); 

- het vastleggen van de afbraakzones van het beton en/of het afdichtingssysteem en de verharding, 
wanneer deze laatsten niet volledig vernieuwd worden; 

- de te behouden bestaande wapening; 
- het uittekenen van de nieuwe toestand met aanduiding van de verbinding tussen oude en nieuwe 

structuur, inclusief in te boren en te verlijmen wapening; 
- het uitwerken van een planzicht en alle relevante doorsnedes; 
- de aanduiding van de aansluiting met het afdichtingssysteem en de verharding. 
Het inboren en het verlijmen van de wapeningsstaven voldoet aan SB 260-32-7.1. 

35.3.1.2.D INBOUW OP BESTAAND / NIEUWE LOCATIE 
Inbouw van een waterslikker op een bestaande locatie betekent dat een nieuwe waterslikker op 
dezelfde locatie als een bestaande waterslikker geplaatst wordt.  
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Na het verwijderen van de bestaande waterslikker, worden bijkomende afbraakwerken van de 
(brugdek)plaat uitgevoerd indien vereist voor de inbouw van de nieuwe waterslikker. Alle inbouw- en 
afbraakwerken worden volgens het goedgekeurde uitvoeringsplan en de goedgekeurde 
uitvoeringsprocedure uitgevoerd.  
Inbouw van een waterslikker op een nieuwe locatie betekent dat op deze locatie in de bestaande 
toestand nog geen waterslikker aanwezig is. De (brugdek)plaat wordt op deze locatie afgebroken 
zodat de inbouw van de waterslikker mogelijk is. Alle inbouw- en afbraakwerken worden volgens het 
goedgekeurde uitvoeringsplan en de goedgekeurde uitvoeringsprocedure uitgevoerd. 

35.3.1.3 Wijze van uitvoering 

35.3.1.3.A AFBRAAKWERKEN 
Het opbreken van de bestaande waterslikker gebeurt, indien van toepassing, volgens de bepalingen 
van SB 260-4-1.1.2.28. 
Indien (bijkomende) afbraakwerken aan de (brugdek)plaat nodig zijn om de plaatsing van de 
(nieuwe) waterslikker mogelijk te maken, gebeuren deze omzichtig. Het beton wordt met behoud 
van wapening en door middel van handgedragen pneumatisch gereedschap verwijderd of via een 
methode die een gelijkwaardig resultaat oplevert. De opdrachtnemer legt vooraf de gekozen 
methode ter goedkeuring voor aan de aanbestedende overheid.  
De omvang van de afbraakwerken beperkt zich tot de zone die het aanstorten van de waterslikker 
met fijn beton mogelijk maakt, zoals weergegeven in figuur 32 35 1 of figuur 32 35 2. Wapening die 
het plaatsen van de waterslikker verhindert, wordt opgeplooid. Indien het opplooien van de 
wapening niet mogelijk is, mag de wapening, na goedkeuring door de aanbestedende overheid, 
weggeknipt worden.  
De afbraakwerken worden zo uitgevoerd dat geen schade aan de aanpalende te behouden delen van 
de constructie aangericht wordt. Voor de gebeurlijk veroorzaakte schade aan de aanpalende te 
behouden delen zal de opdrachtnemer maatregelen nemen om deze op zijn kosten te herstellen. De 
opdrachtnemer legt in dat geval vooraf de gekozen methode en de gekozen materialen ter 
goedkeuring voor aan de aanbestedende overheid. 

35.3.1.3.B POSITIONERING WATERSLIKKER EN AFWERKING 
De kleefrand van de kolk wordt zo gepositioneerd dat deze zich onder de afdichting van het brugdek 
bevindt. Bovendien dient het rooster lager te liggen dan het niveau van de greppel, waarbij 
uitgegaan kan worden van de evenwel slechts beperkte regelmogelijkheid van het opzetstuk. 
Vervolgens wordt de kolk ingebetonneerd. Het nieuwe betonoppervlak rond deze waterslikker heeft 
de correcte eigenschappen voor het aanbrengen van de afdichting, volgens de bepalingen van 
SB 260-32-21.3.1.1. 
De afdichting wordt vervolgens aangesloten op de kleefrand zodat het water dat door de verharding 
tot op de afdichting doordringt via de waterslikker afgevoerd kan worden. 
Rondom de afvoerkolk wordt een epoxydrain volgens SB 260-32-21.3.5.1 geplaatst over de dikte van 
de beschermlaag. 

35.3.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
Het plaatsen van een waterslikker op een bestaand kunstwerk wordt uitgedrukt per stuk. 
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36 TALUDBEKLEDING KUNSTWERKEN 
Om de taluds bij kunstwerken tegen ontgronding te beschermen worden zij bekleed. 
Het bekleden van het talud kan bestaan in het aanbrengen van een verharding, een 
(inspectie)banket, een taludtrap, een steungreppel, een woelkamer, geprefabriceerde watergreppels 
en geprefabriceerde taludgoten.  
De afvoer van water onder de taludbekleding via PE-buizen en de waterslikkers van de woelkamer 
worden beschreven in SB 260-32-35. 

 Taludbekleding in gewapend beton 

36.1.1 Beschrijving 
De taludbekleding in gewapend beton omvat: 
- het nodige grondwerk en het krachtig aandammen van de ondergrond; 
- de fundering in schraal beton; 
- de bekistingen en wapeningen; 
- het trillen, verdichten, effenstrijken en afwerken van het beton; 
- het maken en afdichten van voegen; 
- alle bijhorende verrichtingen en leveringen. 

36.1.1.1 Materialen 
De materialen zijn: 
- ter plaatse gestort beton volgens SB 260-25-6.1; 
- betonstaal volgens SB 260-25-2.3; 
- koud verwerkt elastisch voegvullingsproduct volgens SB 260-32-4.1.2.1 en SB 260-32-4.1.2.2. 
Voor het beton van de taludbekleding wordt een beton C30/37 - GB - EE3 - LA gebruikt. 
Voor het schraal beton wordt een beton C12/15 - OB - EE0 gebruikt. 

36.1.1.2 Uitvoering 

36.1.1.2.A AFMETINGEN 
De taludbekleding bevindt zich onder en buiten het kunstwerk ter plaatse van de landhoofden. De 
afmetingen en taludhelling zijn opgegeven in de opdrachtdocumenten. 
Tenzij anders aangegeven in de opdrachtdocumenten, wordt de taludbekleding buiten de brug 
aangebracht tot op een hoogte van minstens 1 m t.o.v. de teen van het talud. 

36.1.1.2.B BETON, WAPENING EN FUNDERING 
De taludbekleding heeft een dikte van 150 mm en wordt uitgevoerd in gewapend beton. 
De wapening bestaat uit een gelast wapeningsnet met een maaswijdte van 150 mm bestaande uit 
staven met een diameter van 10 mm. De onderste staven van het net liggen op 50 mm van de 
funderingszijde van het beton. De wapeningen mogen bestaan uit vooraf gemaakte netten; de 
diameter en de tussenafstand blijven behouden. 
De fundering bestaat uit een laag verdicht en geprofileerd schraal beton volgens SB 260-25-6.1 met 
een minimumdikte van 100 mm. De ondergrond wordt vooraf krachtig aangedamd. 

36.1.1.2.C VOEGEN 
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De taludbekleding wordt maximaal om de 5 m voorzien van een langse voeg (= volgens brugas) welke 
bestaat uit een zaagsnede en een nadien gezaagde sponning.  
De zaagsnede is 5 cm diep en wordt aangebracht zodra het beton voldoende is verhard. De gezaagde 
sponning is derwijze aangebracht dat de vooraf uitgevoerde zaagsnede er volledig invalt. 
De detailafmetingen en de uitvoering van deze voeg zijn aangegeven op figuur 32-36-1. 

 
Figuur 32-36-1 (maten in mm) 

De toleranties in min en in meer op de breedte zijn 1 mm voor de individuele afmetingen. 

36.1.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De taludbekleding in gewapend beton wordt uitgedrukt in m². 

 Taludbekleding in betonstraatstenen 

36.2.1 Beschrijving 
De taludbekleding in betonstraatstenen omvat: 
- het nodige grondwerk en het krachtig aandammen van de ondergrond; 
- de fundering in schraal beton; 
- het verdichten en profileren (o.a. effenstrijken en afwerken) van het schraal beton en 

zandcementbed; 
- het leveren en plaatsen van de betonstraatstenen; 
- alle bijhorende verrichtingen en leveringen. 

36.2.1.1 Materialen 
De materialen zijn: 
- betonstraatstenen volgens NBN B 21-311:2006 en NBN EN 1338:2003; 
- zandcement volgens SB 250-9-1; 
- ter plaatse gestort beton volgens SB 260-25-6.1. 
Voor het schraal beton wordt een beton C12/15 - OB - EE0 gebruikt. 
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36.2.1.2 Uitvoering 
De taludbekleding bevindt zich onder en buiten het kunstwerk ter plaatse van de landhoofden. De 
afmetingen en taludhelling zijn opgegeven in de opdrachtdocumenten. 
Tenzij anders aangegeven in de opdrachtdocumenten, wordt de taludbekleding buiten de brug 
aangebracht tot op een hoogte van minstens 1 m t.o.v. de teen van het talud. 
De betonstraatstenen zijn van het type A1. Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten 
bedraagt de dikte van de betonstraatstenen 80 mm. 
De betonstraatstenen worden gelegd op een straatlaag bestaande uit 4 cm zandcement en 
gefundeerd op een laag verdicht en geprofileerd schraal beton met een minimumdikte van 100 mm. 
De ondergrond wordt vooraf krachtig aangedamd. 
Indien de betonstraatstenen onderbroken worden door een taludtrap in gewapend beton of 
geplaatst worden tegen een betonnen watergreppel, dan worden de betonstraatstenen met deze 
zone aangesloten door te werken met een streklaag. Indien zaagwerk noodzakelijk is bij de 
aansluiting op deze streklaag, mogen stukken kleiner dan een halve steen niet gebruikt worden en 
wordt er steeds een velling aan de zaagsnede geslepen. 

36.2.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De taludbekleding in betonstraatstenen wordt uitgedrukt in m². 

 Taludbekleding in gelaagde breuksteen 

36.3.1 Beschrijving 
De taludbekleding in gelaagde breuksteen omvat: 
- het leveren, opslaan, verwerken en plaatsen van de breuksteen; 
- het nodige grondwerk en het krachtig aandammen van de ondergrond; 
- de fundering in schraal beton; 
- het verdichten en profileren (o.a. effenstrijken en afwerken) van het beton; 
- het opvoegen van de breuksteen met cementmortel; 
- alle bijhorende werken en leveringen. 

36.3.1.1 Materialen 
De materialen zijn: 
- breuksteen volgens SB 250-9-5.1.2.2.B; 
- metselmortel volgens SB 250-3-73.1, klasse M15; 
- ter plaatse gestort beton volgens SB 260-25-6.1. 
Voor het schraal beton wordt een beton C12/15 - OB - EE0 gebruikt. 

36.3.1.2 Uitvoering 
De taludbekleding bevindt zich onder en buiten het kunstwerk ter plaatse van de landhoofden. De 
afmetingen en taludhelling zijn opgegeven in de opdrachtdocumenten. 
Tenzij anders aangegeven in de opdrachtdocumenten, wordt de taludbekleding buiten de brug 
aangebracht tot op een hoogte van minstens 1 m t.o.v. de teen van het talud. 
De gelaagde breuksteen is van porfier, kalkhoudende zandsteen of leisteen. 
De uitvoering van het metselwerk, o.a. menging, verwerking en kenmerken van de mortel en de 
geometrie en de bescherming van het metselwerk, is volgens NBN EN 1996-2:2006 en  
NBN EN 1996-2 ANB:2010. 
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De fundering bestaat uit een laag verdicht en geprofileerd schraal beton met een minimumdikte van 
100 mm. De ondergrond wordt vooraf krachtig aangedamd. 

36.3.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De taludbekleding in gelaagde breuksteen wordt uitgedrukt in m². 

 Taludtrap in gewapend beton 

36.4.1 Beschrijving 
De taludtrap wordt voorzien ter hoogte van de taludbekleding, steunt onderaan op de steungreppel 
en zorgt ervoor dat het (inspectie)banket makkelijk bereikbaar is  
De taludtrap in gewapend beton omvat: 
- het nodige grondwerk en het krachtig aandammen van de ondergrond; 
- de fundering in schraal beton; 
- de bekistingen en wapeningen; 
- het verdichten en profileren (o.a. effenstrijken en afwerken) van het beton; 
- alle bijhorende werken en leveringen. 

36.4.1.1 Materialen 
De materialen zijn: 
- ter plaatse gestort beton volgens SB 260-25-6.1; 
- betonstaal volgens SB 260-25-2.3. 
Voor het beton van de taludtrap wordt een beton C30/37-GB-EE3-LA gebruikt. 
Voor het schraal beton wordt een beton C12/15 - OB - EE0 gebruikt. 

36.4.1.2 Uitvoering 
De taludtrap in gewapend beton worden uitgevoerd in gewapend beton en heeft minimumbreedte 
van 1 m. De optrede bedraagt maximaal 18 cm. De aantrede wordt gekozen in functie van de 
taludhelling. 
De afmetingen en de taludhelling zijn opgegeven in de opdrachtdocumenten. 
De wapening bestaat uit een gelast wapeningsnet met een maaswijdte van 150 mm bestaande uit 
staven met een diameter van 10 mm. 
De fundering bestaat uit een laag verdicht en geprofileerd schraal beton met een minimumdikte van 
100 mm. De ondergrond wordt vooraf krachtig aangedamd. 

36.4.1.3 Meetmethode voor hoeveelheden 
De taludtrap in gewapend beton wordt uitgedrukt in stuks 

 Taludtrap in betonstraatstenen 

36.5.1 Beschrijving 
De taludtrap wordt voorzien ter hoogte van de taludbekleding, steunt onderaan op de steungreppel 
en zorgt ervoor dat het (inspectie)banket makkelijk bereikbaar is. 
De taludtrap in betonstraatstenen omvat: 
- het nodige grondwerk en het krachtig aandammen van de ondergrond; 
- de fundering in schraal beton; 
- het verdichten en profileren (o.a. effenstrijken en afwerken) van het beton; 
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- het plaatsen en opvoegen van de betonstraatstenen; 
- alle bijhorende werken en leveringen. 

36.5.1.1 Materialen 
De materialen zijn: 
- betonstraatstenen volgens NBN B 21-311:2006 en NBN EN 1338:2003; 
- zandcement volgens SB 250-9-1; 
- ter plaatse gestort beton volgens SB 260-25-6.1. 
Voor het schraal beton wordt een beton C12/15 - OB - EE0 gebruikt. 

36.5.1.2 Uitvoering 
De trap wordt gevormd doordat telkens de 4de rij betonstraatstenen uitsteekt t.o.v. de andere rijen 
betonstraatstenen. Deze uitstekende rij wordt gevormd door de normale betonstraatstenen te 
halveren en op hun snijvlak te plaatsen. 
De betonstraatstenen zijn van het type A1. Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten 
bedraagt de dikte van de betonstraatstenen 80 mm en bedraagt de trapbreedte 80 cm. 
De betonstraatstenen worden in een zandcementbed van 4 cm dikte op de fundering geplaatst. 
De fundering bestaat uit een laag verdicht en geprofileerd schraal beton met een minimumdikte van 
100 mm. De ondergrond wordt vooraf krachtig aangedamd. 

36.5.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De taludtrap in betonstraatstenen wordt uitgedrukt in m². 

 Banket in gewapend beton 

36.6.1 Beschrijving 
Het (inspectie)banket bevindt zich tussen de landhoofdbalk en de taludbekleding bij o.a. een 
hooggefundeerd landhoofd. 
Het banket in gewapend beton omvat: 
- het nodige grondwerk en het aandammen van de ondergrond; 
- de fundering in schraal beton; 
- de bekistingen en wapeningen; 
- het trillen en verdichten, effenstrijken, afwerken; 
- het maken en afdichten van de voegen; 
- de afsluitplaten; 
- het voorzien van de afdichting in geotextiel; 
- alle bijbehorende verrichtingen. 

36.6.1.1 Materialen 
De materialen zijn: 
- ter plaatse gestort beton volgens SB 260-25-6.1; 
- betonstaal volgens SB 260-25-2.1 t.e.m. SB 260-25-2.3; 
- koud verwerkt elastisch voegvullingsproduct volgens SB 260-32-4.1.2.1 en SB 260-32-4.1.2.2; 
- voegplaten in geëxpandeerd polystyreen volgens SB 260-32-4.4.5.1; 
- geotextiel. 
Voor het beton van het banket en afsluitplaten wordt een beton C30/37 - GB - EE3 - LA gebruikt. 
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Voor het schraal beton wordt een beton C12/15 - OB - EE0 gebruikt. 

36.6.1.2 Uitvoering 

36.6.1.2.A BANKET, WAPENING EN FUNDERING 
De afmetingen zijn opgegeven in de opdrachtdocumenten. 
Het banket heeft een dikte van 120 mm en wordt uitgevoerd in gewapend beton. Het loopt af onder 
een helling van 2 % naar de taludbekleding.  
De wapening bestaat uit een centraal geplaatst gelast wapeningsnet met een maaswijdte van 150 
mm bestaande uit staven met een diameter van 10 mm. 
De fundering bestaat uit een laag verdicht en geprofileerd schraal beton met een minimumdikte van 
100 mm. De ondergrond wordt vooraf krachtig aangedamd. 

36.6.1.2.B VOEGEN 
Tussen de landhoofdbalk en het banket en tussen het banket en de taludbekleding worden voegen 
aangebracht van 20 mm breed over de volledige dikte van het banket. Er bevindt zich minimaal één 
dwarsvoeg ter plaatse van het midden van de afwateringsbuis die doorheen het banket gaat of waar 
de taludgoten worden geplaatst. De maximale tussenafstand tussen de voegen is 5 m.  
De voeg is voorzien van een voegplaat in geëxpandeerd polystyreen van 2 cm en wordt afgedicht met 
een koud verwerkt elastisch voegvullingsproduct.  

36.6.1.2.C AFSLUITPLAAT EN GEOTEXTIEL 
Het banket wordt zijdelings voorzien van afsluitplaten in gewapend beton, zoals aangegeven in de 
opdrachtdocumenten. Ter plaatse van de aansluiting met de landhoofdbalk wordt aan de grondzijde 
van deze afsluitplaten een strip geotextiel van 300 mm breed aangebracht. 

36.6.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
Het banket in gewapend beton wordt uitgedrukt in m². 

 Steungreppels 

36.7.1 Beschrijving 
De steungreppels bevinden zich aan de voet van de taludbekleding onder en/of buiten het kunstwerk 
ter plaatse van de landhoofden. 
De steungreppels omvatten: 
- het nodige grondwerk en het krachtig aandammen van de grond; 
- de bekistingen, het trillen en het effenstrijken van het beton; 
- alle bijhorende werken en leveringen. 

36.7.1.1 Materialen 
De materialen zijn: 
- ter plaatse gestort beton volgens SB 260-25-6.1. 
Voor het beton van de steungreppels wordt een beton C30/37 - OB - EE3 - LA gebruikt. 

36.7.1.2 Uitvoering 
De steungreppels worden uitgevoerd in ongewapend beton. De afmetingen zijn aangegeven in de 
opdrachtdocumenten. 
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36.7.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De steungreppels worden uitgedrukt in m.  

 Woelkamers 

36.8.1 Beschrijving 
De woelkamers bevinden zich aan de voet van de taluds en vangen het water op dat via buizen of 
geprefabriceerde taludgoten wordt afgevoerd van het kunstwerk. 
De woelkamers omvatten: 
- het nodige grondwerk en het krachtig aandammen van de grond; 
- de bekistingen en wapeningen; 
- het trillen, het afwerken, de aansluitingen; 
- alle bijhorende werken en leveringen. 
Het leveren en plaatsen van de bijbehorende roosters is opgenomen in posten volgens SB 260-32-
35.2. 
De conservering van de bijhorende roosters is opgenomen in posten volgens SB 260-33-1. 

36.8.1.1 Materialen 
De materialen zijn: 
- ter plaatse gestort beton volgens SB 260-25-6.1; 
- betonstaal volgens SB 260-25-2.1 en SB 260-25-2.2. 
Voor het beton van de woelkamer wordt een beton C30/37 - GB - EE3 - LA gebruikt. 

36.8.1.2 Uitvoering 
De woelkamers worden uitgevoerd in gewapend beton. De afmetingen zijn aangegeven in de 
opdrachtdocumenten. De vorm van de woelkamers is aangepast zodat er een optimale aansluiting is 
tussen woelkamer en buizen of geprefabriceerde taludgoten. 
De woelkamers worden in overleg met de aanbestedende overheid aangesloten op de langsriolering. 

36.8.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De woelkamers worden uitgedrukt in stuks. 

 Geprefabriceerde betonnen watergreppels 

36.9.1 Beschrijving 
Geprefabriceerde betonnen watergreppels worden o.a. gebruikt voor afvoer van water van het 
landhoofd en worden gebruikt als taludbeëindiging zowel tegen de keermuur als tegen de 
taludbekleding en bijgevolg ook tegen de afsluitplaat en de landhoofdbalk.  
Geprefabriceerde betonnen watergreppels omvat: 
- het plaatsen van de geprefabriceerde watergreppels; 
- het nodige grondwerk en krachtig aandammen van de grond; 
- de bekistingen, het trillen en het effenstrijken van het beton; 
- het opvoegen; 
- alle bijhorende werken en leveringen. 
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36.9.1.1 Materialen 
De materialen zijn: 
- geprefabriceerde betonnen watergreppels volgens NBN B 21-411:2006 en NBN EN 1340:2003; 
- ter plaatse gestort schraal beton volgens SB 260-25-6.1. 
Voor het schraal beton wordt een beton C12/15 - OB - EE0 gebruikt. 

36.9.1.2 Uitvoering 
De geprefabriceerde betonnen watergreppels worden geplaatst zoals aangegeven in de 
opdrachtdocumenten. 
De geprefabriceerde betonnen watergreppels zijn van het type IID2.  
De watergreppels worden gefundeerd op een laag verdicht en geprofileerd schraal beton met een 
minimumdikte van 100 mm. De ondergrond wordt vooraf krachtig aangedamd. 
De voegen zijn gelegen in een verticaal vlak loodrecht op de afwateringsas. De watergreppels worden 
geplaatst met voegen die nergens breder zijn dan 6 mm. 
De voegen tussen de watergreppels en de beëindiging van de taludbekleding, afsluitplaat, 
landhoofdbalk en keermuur worden opgevuld met mortel. 
De voegen tussen de watergreppelgedeeltes worden opgevuld met mortel of met een 
voegvullingsproduct. 
De hoeveelheid cement en/of kalk in de mortel bedraagt minstens 450 kg per m³ zand. 

36.9.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De geprefabriceerde betonnen watergreppels worden uitgedrukt in lopende m. 

 Geprefabriceerde betonnen taludgoten  

36.10.1 Beschrijving 
De taludgoten van beton zijn geprefabriceerde elementen die dienen voor de waterafvoer van de 
brug en die het water van de brug via het talud naar de woelkamer en steungreppel aan de teen van 
het talud voeren. 
Taludgoten uit geprefabriceerde betonnen elementen omvat: 
- het nodige grondwerk en het krachtig aandammen van de ondergrond; 
- de fundering in schraal beton; 
- de bekistingen, wapeningen; 
- het trillen en afwerken; 
- alle bijhorende werken en leveringen. 

36.10.1.1 Materialen 
De materialen zijn: 
- taludgoten uit geprefabriceerde betonnen elementen volgens SB 250-3-42; 
- ter plaatse gestort beton volgens SB 260-25-6.1. 
Voor het schraal beton wordt een beton C12/15 - OB - EE0 gebruikt. 

36.10.1.2 Kenmerken van de uitvoering 
De geprefabriceerde taludgoten zijn trapeziumvormig en van het type A.  
De taludgoten worden geplaatst op een fundering in schraal beton met minimumdikte van 100 mm. 
De tolerantie op de afmetingen van funderingen zijn 0 cm in min en 2 cm in meer. 
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36.10.1.3 Wijze van uitvoering 
De plaatsing van de elementen gebeurt vanaf het onderste element dat op zijn beurt aansluit op de 
woelkamer. De elementen worden geplaatst in de fundering zodat elk element passend in de 
uitsparing van het vorige element ligt. Het bovenste element wordt passend gemaakt zodat er geen 
randen uit het vlak van de taludbekleding steken. 
De toleranties in min en in meer op de meetkundige kenmerken van het lengteprofiel, afgeleid van 
de profielen op de opdrachtdocumenten, zijn 1 cm. 

36.10.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De lengte van de taludgoten wordt in rekening gebracht per m. 

36.10.3 Controles 
De controles gebeuren volgens SB 250-7-6.9.3. 
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37 VOORZIENINGEN VOOR VERLICHTING 

 Algemene bepalingen 
- In het kunstwerk moeten de nodige voorzieningen aangebracht worden om op een gemakkelijke 

wijze verlichting te voorzien. In het bijzonder worden volgende voorzieningen getroffen: 
- in het geval er geopteerd wordt voor verlichtingspalen op het kunstwerk: het leveren en 

plaatsen van de voetplaat en de verankeringen (minstens vier ankerbouten op een 
verankeringsmassief) voor de verlichtingspalen, m.i.v. het draadtrekken op de 
verankeringsbouten, de moeren, tegenmoeren en stelmoeren en de sluitringen, opdat de 
nutsmaatschappij de verlichtingspalen (incl. verlichtingsarmaturen) kan bevestigen op deze 
verankeringen; 

-  in het geval er geopteerd wordt voor verlichtingsarmaturen aan de windverbanden van het 
kunstwerk: het leveren en plaatsen van de nodige voorzieningen opdat de nutsmaatschappij 
de verlichtingsarmaturen kan bevestigen tegen de onderkant van de twee 
bovenwindverbanden; 

-  in het geval er geopteerd wordt voor bevestigingen aan of ingewerkt in de leuningen: het 
leveren en plaatsen van de nodige voorzieningen opdat de verlichtingselementen aan de 
leuning bevestigd kunnen worden of in de leuning ingewerkt kunnen worden; 

-  in alle gevallen: het maken, leveren en plaatsen van de nodige voorzieningen opdat de 
nutsmaatschappij de aansluitingskabels kan trekken tot aan de verlichtingsarmaturen; 

-  in alle gevallen, voor zover hiervoor geen afzonderlijke post in de opdrachtdocumenten wordt 
voorzien, de nodige conservering, volgens SB 260-33. 

- Deze voorzieningen voldoen in het algemeen aan volgende voorwaarden: 
-  in het geval er geopteerd wordt voor verlichtingspalen op het kunstwerk: de nodige 

voorzieningen worden bepaald na overleg met de nutsmaatschappij; 
-  in het geval er geopteerd wordt voor verlichtingsarmaturen aan de windverbanden van het 

kunstwerk: de nodige voorzieningen worden bepaald na overleg met de nutsmaatschappij en 
de staalconstructeur die instaat voor het vervaardigen van de stalen bovenconstructie van de 
brug (dit overleg gebeurt tijdens de studie van de stalen bovenconstructie); 

-  in het geval er geopteerd wordt voor bevestigingen aan of inwerkingen in de leuningen: de 
nodige voorzieningen worden bepaald na overleg met de nutsmaatschappij en de 
leuningconstructeur die instaat voor het vervaardigen van de leuningen van de brug (dit 
overleg gebeurt tijdens de studie van de leuningen); 

-  In alle gevallen zijn de voorzieningen voorafgaandelijk (voor de constructie een conservering 
krijgt en/of geschilderd wordt) te integreren, o.a. om retouches te vermijden. 

- In het geval er geopteerd wordt voor verlichtingspalen op het kunstwerk, worden er wachtbuizen 
uit PE met DN 110 en wanddikte 3,4 in het brugdek of onder de voetpaden voorzien, dienende als 
openingen voor de leidingen van de verlichtingspalen van het kunstwerk. De afvoerbuizen zijn uit 
PE. Ze voldoen aan SB 260-32-35.1. De opdrachtnemer voorziet de koppeling van de elementen 
door stuiklassen met de lasspiegel, door trekvaste steekmoffen (snapmoffen) of door 
elektromoffen. De opdrachtnemer treft ter plaatse van de uitzetvoegen van het kunstwerk 
speciale voorzieningen om de dilataties en de rotaties op te nemen. Hij legt het voorstel voor 
deze speciale voorzieningen te rechter tijd ter goedkeuring voor aan de aanbestedende overheid. 
Het leveren en plaatsen van de buizen in PE; de thermisch verzinkte trekdraad van 7 mm², de 
demonteerbare deksels en de schikkingen ter plaatse van de uitzetvoegen, de koppeling van de 
elementen door stuiklassen met de lasspiegel, door trekvaste steekmoffen (snapmoffen) of door 
elektromoffen en alle leveringen en werkzaamheden zijn in de prijs begrepen. Ook alle 
steekmoffen, bevestigingsbeugels, koppelstukken, bochtstukken en aansluitingen en de eventuele 
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deksels uit kunststof op de buizen, zijn in de prijs begrepen. Zij worden voorzien om het verschil in 
uitzetting en beweging tussen de bovenbouw, de onderbouw en de wachtbuizen te verzekeren. 
Alle nodige koppelstukken, speciale stukken, ontvangsttrechters en T-stukken worden verrekend 
in de post. Zij worden voorzien om het verschil in uitzetting en beweging tussen de bovenbouw, 
de onderbouw en wachtbuizen te verzekeren. De onderlinge koppeling van de elementen door 
stuiklassen met de lasspiegel, door trekvaste steekmoffen (snapmoffen) of door elektromoffen, 
de eventuele deksels uit kunststof op de buizen, de thermisch verzinkte trekdraad van 7 mm² en 
alle nodige verrichtingen zijn in de prijs begrepen. 

- Trekkamers voor de kabels van de verlichtingspalen, m.i.v. afdekplaat. 
Het leveren en plaatsen van de trekkamers voor de kabels van de verlichtingspalen, m.i.v. het 
leveren en het plaatsen van de afdekplaat, is in de prijs begrepen. 
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38 VERGRENDELINGSVOORZIENINGEN VOOR BEWEEGBARE BRUGGEN 
De vergrendelingsvoorzieningen voor de beweegbare brug in open stand zijn vermeld in de 
opdrachtdocumenten.  
De windbelasting, die aangrijpt op het brugdek in vergrendelde open stand, is vermeld in  
SB 260-21-4.2.3.9.A.3. 
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39 TREKSTAVEN EN KABELS 

 Trekstaven 

39.1.1 Beschrijving 
De opdrachtdocumenten bepalen de toepassing van de trekstaven. 
De trekstaven omvatten: 
- het leveren, plaatsen en afregelen van de trekstaven; 
- alle koppelingsstukken (zoals o.a. vorken, pennen, verbindingsmoffen,…); 
- alle bijhorende werken en leveringen. 
De conservering van trekstaven en koppelingsstukken uit staal is begrepen in de desbetreffende post 
van SB 260-33-1. 

39.1.1.1 Materialen 
Het trekstaafsysteem (d.w.z. het geheel bestaande uit trekstaven, tussenliggende verbindingsmoffen, 
vorken, moeren, pennen, …) heeft een Europese technische goedkeuring. Deze Europese technische 
beoordeling wordt uitgevoerd in overeenstemming met EAD 200032-00-0602. 
De trekstaven zijn standaard volle staven en hebben volgende eigenschappen: 
- minimum vloeispanning: 520 N/mm²; 
- minimum breukspanning: 660 N/mm²; 
- minimum verlenging: 17 %; 
- minimum kerfslagwaarde: 27 Joule bij - 20 °C. 
De staven hebben een elasticiteitsmodulus (Young-) van 205 kN/mm² en een koolstofequivalent van 
maximaal 0,55 %. 
De breuksterkte van alle koppelingsstukken tussen elementen is minimaal de breuksterkte van de 
trekstaaf en hebben volgende minimale eigenschappen: 
- minimum vloeispanning: 360 N/mm²; 
- minimum breukspanning: 500 N/mm². 
De vork en pen assemblages zijn voorzien om verbonden te worden met een oogplaat met een 
kwaliteit van minstens S355J2+N volgens NBN EN 10025-2:2019 en volgens de bepalingen van 
SB 260-26-1 waarbij de minimum vloei- en treksterkte van de totale plaat minstens die van de 
trekstaaf is. 

39.1.1.2 Kenmerken van de uitvoering 

39.1.1.2.A DIMENSIES TREKSTAVEN 
De diameter en overige afmetingen zijn in overeenstemming met de Europese technische 
goedkeuring. 
De opdrachtdocumenten bepalen de diameter of de solliciterende belasting van de trekstaven. 
Indien de algemene berekening van het kunstwerk nog door de opdrachtnemer gebeurt, zijn de 
diameters of solliciterende belasting vermoedelijk. 
De trekelementen worden steeds gedimensioneerd zodat ze vervangbaar zijn. Hiervoor worden de in 
SB 260-21-4.2.2.9 beschreven belastingscombinaties gehanteerd. 

39.1.1.2.B STAVEN ONDER DRUK BIJ MONTAGE 

https://www.eota.eu/download?file=/2014/14-20-0032/ead%20for%20ojeu/ead%20200032-00-0602_ojeu2017.pdf
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Onder sommige belastingsgevallen (montage) kunnen de trekkers in druk komen. Daarom kunnen 
tijdelijke versterkingen of maatregelen nodig zijn om het uitknikken van de staven te voorkomen.  
De berekeningen hieromtrent maken deel uit van de montagestudie ten laste van de opdrachtnemer. 
Alle nodige profielen, platen, bouten, tijdelijke verstijvingsysteem en bijregelingen zijn ten laste van 
de opdrachtnemer. 

39.1.1.2.C KOPPELINGSTUKKEN 
De koppelingsstukken (vorken, pennen, verbindingsmoffen,…) worden door de leverancier van de 
staven geleverd.  
Alle koppelingsstukken tussen elementen zijn zo ontworpen dat zij aan hogere krachten kunnen 
weerstaan dan de trekstaaf. 
Wanneer de staven bij bruggen gebruikt worden, is het koppelingsstuk ter hoogte van het brugdek 
regelbaar. 
Indien de totale lengte van de staaf meer dan 12 m bedraagt, mogen verbindingsmoffen gebruikt 
worden. Het aantal moffen per trekker is maximaal twee. 
Conisch gevormde beschermhulzen worden voorzien om de schroefdraad te verbergen over de hele 
aanpassingslengte van de staaf. 

39.1.1.2.D LEVERING 
Alle trekkers en koppelingsstukken worden geleverd met een 3.2-keuringsrapport in 
overeenstemming met NBN EN 10204:2005. 
Alle componenten en hulpstukken van het trekstaafsysteem zijn afkomstig van hetzelfde merk of 
leverancier. 

39.1.1.2.E VERVANGBAARHEID PENNEN 
De pennen worden gedimensioneerd zodat ze vervangbaar zijn. Hiervoor worden de in 
SB 260-21-4.2.2.9.A beschreven belastingscombinaties gehanteerd. 
De opdrachtdocumenten bepalen ofwel de belasting die de pen op stuik overdraagt ofwel dat de 
belasting volgt uit de algemene berekening van het kunstwerk door de opdrachtnemer. 

39.1.1.2.F CONSERVERING VAN PENNEN EN CONTACTVLAKKEN 
Voor de pennen en contactvlakken tussen de stalen onderdelen volstaat een thermisch verzinkt 
oppervlak. 

39.1.1.3 Wijze van uitvoering 
Het trekstaafsysteem wordt geplaatst volgens de plaatsingsvoorschriften van de fabrikant. 

39.1.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De trekstaven worden uitgedrukt in kg. 

39.1.3 Controles 
De keuring van materialen is volgens SB 260-26-1. 

 Structurele kabels 
De bepalingen van de opdrachtdocumenten zijn van toepassing. 

 Niet-structurele kabels 
De bepalingen van de opdrachtdocumenten zijn van toepassing. 
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40 UITBALANCEREN VAN BEWEEGBARE BRUGGEN 

 Uitbalanceren van beweegbare bruggen: nieuwe bruggen 

40.1.1 Beschrijving 

40.1.1.1 Algemene bepalingen 
Om een uitgebalanceerde beweegbare brug uit te balanceren worden tegengewichtkisten voorzien 
die gevuld worden met tegengewicht.  
Het te plaatsen tegengewicht wordt door de opdrachtnemer berekend en uitgevoerd rekening 
houdend met onderstaande bepalingen. 

40.1.1.2 Opbouw van het tegengewicht 
De bepalingen van SB 260-21-5.10 met betrekking tot de voorschriften voor de opbouw van het 
tegengewicht zijn van toepassing: 
- grootte van het onevenwicht van uitgebalanceerde bruggen; 
- verdeling van het tegengewicht; 
- vast tegengewicht; 
- afneembaar- en reserveregelingstegengewicht. 
Het reserveregelingstegengewicht wordt door de opdrachtnemer geleverd aan de aanbestedende 
overheid en wordt opgeborgen in het kelderlandhoofd, de vijzelkamer,… of op een door de 
aanbestedende overheid aan te duiden plaats. 
Indien er voor het plaatsen en afnemen van het afneembaar- en/of het 
reserveregelingstegengewicht hulpstukken vereist zijn, dan worden deze op het einde van de werken 
overgemaakt aan de aanbestedende overheid. 
Het leveren van deze hulpstukken is een last van de aanneming. 

40.1.1.3 Ontwerpregels met betrekking tot het brugtype  
De bepalingen van SB 260-21-5.10 met betrekking tot de voorschriften voor de ontwerpregels van de 
verschillende brugtypes (ophaalbruggen, basculebruggen, rolbasculebruggen, draaibruggen,…) zijn 
van toepassing. 

40.1.1.4 Berekeningsvoorschriften met betrekking tot het brugtype 

40.1.1.4.A OPHAALBRUGGEN 
De opdrachtnemer berekent in detail het volledige gewicht en de ligging van het zwaartepunt van de 
brugval, de balans en het tegengewicht als volgt: 
- gedeelte brugval: de brugval wordt in een (x,y,z)-assenstelsel geplaatst, met: 

-  oorsprong (0,0,0) ter plaatse van het snijpunt van de rotatie-as van de brugval met de lengteas 
van de brug; 

-  x-as horizontaal gericht volgens de lengte-as van de brug (van de rotatie-as naar de brugval); 
-  y-as horizontaal gericht volgens de rotatie-as van de brugval; 
-  z-as verticaal gericht naar boven; 

- gedeelte balans en tegengewicht: de balans en het tegengewicht wordt in een (x,y,z)-assenstelsel 
geplaatst, met: 
- oorsprong (0,0,0) ter plaatse van het snijpunt van de rotatie-as van de balans met de lengteas 

van de brug; 
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-  x-as horizontaal gericht volgens de lengte-as van de brug (van de rotatie-as naar de brugval); 
-  y-as horizontaal gericht volgens de rotatie-as van de balans; 
-  z-as verticaal gericht naar boven; 

- het gewicht en de ligging van de zwaartepunten worden afzonderlijk in detail berekend volgens 
het bijhorende assenstelsel in (x,y,z)-coördinaten van:  
- de brugval; 
-  de balans gedeelte voor de rotatie-as van de balans (= kant brugval); 
-  de balans gedeelte achter de rotatie-as van de balans (= kant tegengewicht); 
-  het tegengewicht (opgedeeld in vast en afneembaar tegengewicht). 

40.1.1.4.B BASCULEBRUGGEN 
De opdrachtnemer berekent in detail het volledige gewicht en de ligging van het zwaartepunt van de 
voorarm, de achterarm en het tegengewicht als volgt: 
- de brug wordt in een (x,y,z)-assenstelsel geplaatst, met: 

- oorsprong (0,0,0) ter plaatse van het snijpunt van de rotatie-as met de lengteas van de brug; 
-  x-as horizontaal gericht volgens de lengte-as van de brug (van de rotatie-as naar de voorarm); 
-  y-as horizontaal gericht volgens de rotatie-as van de brugval; 
-  z-as verticaal gericht naar boven; 

- het gewicht en de ligging van de zwaartepunten worden afzonderlijk in detail berekend volgens 
het bijhorende assenstelsel in (x,y,z)-coördinaten van: 
-  de voorarm; 
-  de achterarm; 
-  het tegengewicht (opgedeeld in vast en afneembaar tegengewicht). 

40.1.1.4.C ROLBASCULEBRUGGEN 
De opdrachtnemer berekent in detail het volledige gewicht en de ligging van het zwaartepunt(en) 
van de voorarm, de achterarm en het tegengewicht als volgt: 
- de brug wordt in een (x,y,z)-assenstelsel geplaatst, met: 

-  x-as horizontaal gericht volgens de lengte-as van de brug (van de as door de rolpunten bij 0 ° 
naar de voorarm); 

-  y-as horizontaal gericht volgens de as door de rolpunten bij 0 °; 
-  z-as verticaal gericht naar boven; 

- het gewicht en de ligging van de zwaartepunten worden afzonderlijk in detail berekend volgens 
het bijhorende assenstelsel in (x,y,z)-coördinaten van: 
-  de voorarm; 
-  de achterarm; 
-  het tegengewicht (opgedeeld in vast en afneembaar tegengewicht). 

40.1.1.4.D DRAAIBRUGGEN 
De opdrachtnemer berekent in detail het volledige gewicht en de ligging van het zwaartepunt van de 
voorarm, de achterarm en het tegengewicht als volgt: 
- de brug wordt in een (x,y,z)-assenstelsel geplaatst, met: 

-  oorsprong (0,0,0) ter plaatse van de taats; 
-  x-as horizontaal gericht volgens de lengte-as van de brug (van de taats naar de voorarm); 
-  y-as horizontaal gericht volgens de dwarszin van de brug; 
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-  z-as verticaal gericht naar boven; 
- het gewicht en de ligging van de zwaartepunten worden afzonderlijk in detail berekend volgens 

het bijhorende assenstelsel in (x,y,z)-coördinaten van:  
-  de voorarm; 
-  de achterarm; 
-  het tegengewicht (opgedeeld in vast en afneembaar tegengewicht). 

40.1.1.4.E ANDERE BRUGTYPES 
De opdrachtnemer berekent in detail het volledige gewicht en de ligging van het zwaartepunt van de 
verschillende onderdelen van de brug als volgt: 
- de brug wordt in een (x,y,z)-assenstelsel geplaatst, met: 

-  oorsprong (0,0,0) ter plaatse van een goedgekozen punt (bv. draaipunt); 
-  x-as horizontaal gericht volgens de lengte-as van de brug; 
-  y-as horizontaal gericht volgens de dwarszin van de brug; 
-  z-as verticaal gericht naar boven; 

- het gewicht en de ligging van de zwaartepunten worden afzonderlijk in detail berekend volgens 
het bijhorende assenstelsel in (x,y,z)-coördinaten van: 
-  de verschillende onderdelen van de brug; 
-  het tegengewicht (opgedeeld in vast en afneembaar tegengewicht). 

40.1.1.5 Berekeningsnota voor de bepaling van het tegengewicht 
De berekeningsnota voor de bepaling van het tegengewicht is omstandig uitgewerkt en gemakkelijk 
leesbaar.  
De berekeningsnota wordt overgemaakt aan de aanbestedende overheid.  
De gegevens gebruikt bij de berekeningen worden expliciet opgesomd en zijn verduidelijkt met 
figuren. 
De berekeningsnota wordt opgesteld volgens de eerder vermelde voorschriften. 
De berekeningsnota vermeldt: 
- de grootte van het onevenwicht; 
- de verdeling van het tegengewicht; 
- de materialen, de grootte, de opbouw en de schikking van het vast tegengewicht; 
- de materialen, de grootte, de opbouw en de schikking van het afneembaar tegengewicht; 
- de materialen, de grootte, de opbouw en de schikking van het reserveregelingstegengewicht; 
- de gewichten en de ligging van de zwaartepunten van de constructie per onderdeel. 

40.1.1.6 Opmeten van het onevenwicht tijdens het vullen van de tegengewichtkisten 
Het onevenwicht wordt gemeten: 
- nadat de brug volledig is afgewerkt en er geen gewichtsveranderingen meer optreden; 
- tijdens het vullen van de tegengewichtkisten; 
- ter hoogte van de opleggingen; 
- met meettoestellen, één ter plaatse van elke oplegging. 
De gebruikte meettoestellen zijn geijkt en hebben een meetnauwkeurigheid van ten minste 0,5 kN. 
De afwijking op het totale onevenwicht ligt tussen 0 % en + 10 %. 



 UITRUSTINGEN EN AANHORIGHEDEN 

december 2021 standaardbestek 260 versie 2.0a 32-231  

40.1.1.7 Afleveren van een meetrapport met betrekking tot het onevenwicht  
De opdrachtnemer levert een meetrapport met de resultaten van de laatste meting na het sluiten 
van de tegengewichtkist. 
Het rapport vermeldt:  
- het onderwerp; 
- de datum van de meting; 
- de gebruikte meetapparatuur; 
- het theoretische onevenwicht per oplegging; 
- het werkelijke onevenwicht per oplegging. 

40.1.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
Het leveren en plaatsen van het vast tegengewicht wordt uitgedrukt in kg. 
Het leveren en plaatsen van het afneembaar tegengewicht wordt uitgedrukt in kg. 
Het leveren en stockeren van het reserveregelingstegengewicht wordt uitgedrukt in kg. 
Het opstellen van de berekeningsnota voor de bepaling van het tegengewicht wordt uitgedrukt in 
GP. 
Het opmeten van het onevenwicht tijdens het vullen van de tegengewichtkisten wordt uitgedrukt in 
GP. 
Het afleveren van een meetrapport met betrekking tot het onevenwicht wordt uitgedrukt in GP. 

 Uitbalanceren van beweegbare bruggen: acties ten gevolge van brugherstellingen 

40.2.1 Beschrijving 

40.2.1.1 Algemene bepalingen 
Bij brugherstellingen waarbij er in definitieve toestand een verschil ontstaat in grootte en/of ligging 
van het bruggewicht, moeten de acties worden ondernomen zoals hieronder beschreven. 

40.2.1.2 Werkwijze 
De opdrachtnemer gaat als volgt te werk: 
- de opdrachtnemer bepaalt nauwkeurig, door weging en berekening van: 

- alle weggenomen elementen; 
- alle nieuwe elementen; 

- de grootte en de ligging van het gewicht van zowel de brug: 
- vóór de aanvang van de werken; 
- na de uitvoering van alle werken. 

Hieruit bepaalt hij de grootte van het bij te plaatsen tegengewicht in de tegengewichtkist, zodanig 
dat het oorspronkelijke onevenwicht per oplegging van de brug niet wijzigt. 

40.2.1.3 Berekeningsnota voor de bepaling van het bij te plaatsen of te verwijderen 
tegengewicht 

De berekeningsnota voor de bepaling van het bij te plaatsen of te verwijderen tegengewicht, de 
grootte van de gewichtsverandering van de brug,… is omstandig uitgewerkt en gemakkelijk leesbaar.  
De berekeningsnota wordt overgemaakt aan de aanbestedende overheid.  
De gegevens gebruikt bij de berekeningen worden expliciet opgesomd en zijn verduidelijkt met 
figuren. 
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40.2.1.4 Opmeten van het onevenwicht 
Het onevenwicht van de brug wordt opgemeten ter plaatse van de opleggingen. 
De meting gebeurt met meettoestellen. De gebruikte meettoestellen zijn geijkt en hebben een 
meetnauwkeurigheid van ten minste 0,5 kN. 
Het onevenwicht van de brug wordt opgemeten: 
- vóór de aanvang van de werken (BELANGRIJK); 
- tijdens het regelen van het tegengewicht; 
- na de uitvoering van alle werken. 
Het onevenwicht van de brug vóór en na de werken moet hetzelfde zijn.  

40.2.1.5 Opbouw van het tegengewicht 
De opdrachtnemer berekent en bepaalt zelf de samenstelling van het bij te plaatsen of te 
verwijderen tegengewicht rekening houdend met de onderstaande bepalingen: 
- de eis met betrekking tot het onevenwicht moet vervuld zijn; 
- het bij te plaatsen tegengewicht moet kunnen toegevoegd worden aan het bestaande 

tegengewicht (opbouw bestaande tegengewicht is ter plaatse te bekijken); 
- het te verwijderen tegengewicht moet kunnen verwijderd worden; 
- de opdrachtnemer regelt het tegengewicht in overleg met de aanbestedende overheid van de 

elektromechanische bediening van de brug; 
- de opdrachtnemer voorziet in een systeem voor het vastzetten van het tegengewicht; 
- het systeem wordt ter goedkeuring aan de aanbestedende overheid voorgelegd. 

40.2.1.6 Afleveren van een meetrapport met betrekking tot het onevenwicht  
De opdrachtnemer levert een meetrapport met de resultaten van de laatste meting na het sluiten 
van de tegengewichtkisten. 
Het rapport vermeldt: 
- het onderwerp; 
- de datum van de meting; 
- de gebruikte meetapparatuur; 
- het oorspronkelijke onevenwicht per oplegging; 
- het definitieve onevenwicht per oplegging. 

40.2.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
Het leveren en plaatsen van het extra tegengewicht wordt uitgedrukt in kg. 
Het opstellen van de berekeningsnota voor de bepaling van het tegengewicht wordt uitgedrukt in 
GP. 
Het opmeten van het onevenwicht van de brug vóór de aanvang van de werken wordt uitgedrukt in 
GP. 
Het opmeten van het onevenwicht van de brug na de uitvoering van de werken wordt uitgedrukt in 
GP. 
Het afleveren van een meetrapport met betrekking tot het onevenwicht wordt uitgedrukt in GP. 
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 Uitbalanceren van beweegbare bruggen: acties tijdens brugherstellingen 

40.3.1 Beschrijving 

40.3.1.1 Algemene bepalingen 
Bruggen moeten tijdens herstellingswerken op ieder moment geopend en gesloten kunnen worden 
voor de scheepvaart. 
De opdrachtdocumenten kunnen extra eisen opleggen of hiervan afwijken. 
De eisen met betrekking tot het openen en sluiten van de brug tijdens de herstellingswerken zijn 
opgenomen in de opdrachtdocumenten. 

40.3.1.2 Werkwijze 
Aangezien tijdens de herstellingswerken de grootte en/of de ligging van het bruggewicht 
voortdurend verandert, moeten de nodige voorzieningen door de opdrachtnemer getroffen worden. 
De opdrachtnemer zorgt ervoor dat het onevenwicht in grootte en/of ligging op elk moment passend 
wordt gecompenseerd door het regelen van het tegengewicht, zodat het openen en sluiten van de 
brug niet gehinderd wordt. 
De opdrachtnemer legt zijn systeem ter goedkeuring voor aan de aanbestedende overheid. 

40.3.1.3 Berekeningsnota voor de bepaling van het bij te plaatsen of te verwijderen 
tegengewicht 

De berekeningsnota voor de bepaling van het bij te plaatsen of te verwijderen tegengewicht, de 
grootte van de gewichtsverandering van de brug,… tijdens de herstellingswerken is omstandig 
uitgewerkt en gemakkelijk leesbaar.  
De berekeningsnota wordt overgemaakt aan de aanbestedende overheid.  
De gegevens gebruikt bij de berekeningen worden expliciet opgesomd en zijn verduidelijkt met 
figuren. 

40.3.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
Het aanpassen van het tegengewicht wordt uitgedrukt in GP. 
Het opstellen van de berekeningsnota voor de bepaling van het tegengewicht wordt uitgedrukt in 
GP. 
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41 ROLOPLEGGINGEN EN GELEIDINGSWIELEN 

 Algemene bepalingen 

41.1.1 Beschrijving 
Rolopleggingen zijn oplegtoestellen die een reactiekracht loodrecht op de roloplegging leveren en 
een beweging van de opgelegde constructie over de oplegging toelaten. 
Geleidingswielen worden gebruikt om een constructie te geleiden langsheen een star 
bevestigingselement. 
De inplanting van de lagers bepaalt of er gesproken wordt van een bus (lagers binnenin een 
afzonderlijke cilinder op een as waarbij de bus als loopwiel fungeert) of een rol (lagers uitwendig op 
een as waarbij de as zelf als loopwiel fungeert). Bij een bus vormen cilinder (loopwiel) en as een 
afzonderlijk geheel. Bij een rol vormen de as en het loopwiel veelal één massief geheel waarbij de 
lagers geplaatst worden ter plaatse van de steunen voor de as en waarbij de as lokaal een verdikking 
(loopwiel) heeft ter hoogte van het contactvlak met de te geleiden constructie. 
Rolopleggingen en geleidingswielen omvatten alle werken die met het leveren en plaatsen van 
rolopleggingen en geleidingswielen samenhangen, m.n.: 
- ontwerp en studie; 
- as; 
- borgplaatjes; 
- kunststof tussenringen; 
- bevestigingsmiddelen; 
- lagers volgens goed te keuren voorstel van de opdrachtnemer; 
- voor zover de as en loopwiel geen massief geheel vormen, de bus geplaatst over lagers op de as; 
- eventuele bekleding van het wiel; 
- verankering aan de constructie, desgevallend met inbegrip van bijhorende console in staal 

S355J2+N teneinde de verankering aan een vaste constructie mogelijk te maken; 
- de nodige voorzieningen aan de constructie die op de roloplegging wordt gelegd; 
- voor zover hiervoor geen afzonderlijke post werd voorzien in de opdrachtdocumenten met 

inbegrip van de bescherming van het geheel tegen corrosie van de niet roestvaste onderdelen 
(uitgezonderd het as-gedeelte bij rol uit staal): 
- stralen oppervlak tot zuiverheidsgraad Sa 3 volgens SB 260-33-1; 
- metallisatie (NBN EN ISO 14919:2001-ZnAl15)120 volgens SB 260-33-1; 
- verfsysteem A*8.04PU volgens SB 260-33-1; 

- laden, lossen, vervoeren, opslaan, monteren, regelen van de rolopleggingen en geleidingswielen. 

41.1.1.1 Kenmerken van de uitvoering 

41.1.1.1.A BEREKENINGSVOORSCHRIFTEN 
De opdrachtnemer ontwerpt zelf de rolopleggingen en geleidingswielen. Tenzij de 
opdrachtdocumenten anders vermelden zijn deze voorzien van tweerijige tonlagers of smeervrije 
gewrichtlagers. Bij extreem lage toerentallen is het gebruik van smeervrije gewrichtslagers verplicht. 
De inbouwmaten van de lagers en hun merkingsnummer beantwoorden aan de voorschriften van de 
ISO-normen. De opdrachtnemer motiveert zijn keuze van de lageruitvoering (materiaal, 
kooiuitvoering,…) in een nota. Hij houdt voor zover mogelijk rekening met de hoofdafmetingen 
(diameter en breedte van de rol) en de principeopvatting zoals getekend op de plans, de belasting, 
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de compensatie van uitlijnfouten, de bijstelling van lagerspeling, de demonteerbaarheid, het 
smeermiddel, de omgevingsvoorwaarden, enz. 
De opdrachtnemer maakt (laat) een berekeningsnota (maken) voor de roloplegging. Deze is 
omstandig uitgewerkt en makkelijk leesbaar. De berekeningsnota omvat een stijfheidsberekening en 
een statische belastbaarheidscontrole. 
Stijfheidsberekening. 
De stijfheidsberekening toont aan dat de scheefstelling in de lagers ten gevolge van de doorbuiging 
van de constructie beneden de voor het gekozen lagertype aanvaardbare grens blijft. De toegelaten 
grenswaarden voor scheefstelling zijn deze vermeld in de catalogus van de fabrikant. 
De gemiddelde richtwaarde voor het dimensioneren van de lagers is 2 ° voor de tweerijige tonlagers. 
Statische belastbaarheidscontrole. 
Het statisch draagvermogen geeft de belastbaarheid van een lager bij stilstand, bij zwenkbewegingen 
of bij lage toerentallen. 
De berekening gebeurt overeenkomstig ISO 76:1987 en is gebaseerd op de equivalente statische 
belasting P0 en het statisch draaggetal C0 (cataloguswaarde van de fabrikant). 
De veiligheidscoëfficiënt γs = C0/P0 ≥ 2. 

41.1.1.1.B VORM EN AFMETINGEN 
De afmetingen vermeld op plan zijn niet bepalend. De opdrachtnemer legt de afmetingen vast in een 
berekeningsnota. 

41.1.1.1.C UITVOERINGSTEKENINGEN 
De uitvoeringstekeningen voldoen aan SB 260-36. 
Bijkomend geldt: 
De uitvoeringstekeningen omvatten minstens alle technische specificaties met betrekking tot: 
- de materialen; 
- de geometrie en de toleranties; 
- de inplanting/montage in de voorziene consoles; 
- de voorzieningen met betrekking tot de verankering/borging van de as en bijhorende 

bevestigingsmiddelen; 
- de conservering; 
- de ontwerpbelastingen; 
- het plaatsingsplan. 
De uitvoeringstekeningen worden voorafgaand aan de productie ter goedkeuring aan de 
aanbestedende overheid voorgelegd. Het is de opdrachtnemer niet toegelaten de productie of de 
uitvoering te starten zonder goedgekeurde tekeningen. 

41.1.1.1.D BEVESTIGINGSMIDDELEN 
De bepalingen van SB 260-26 zijn van toepassing. 
De verbinding van een stalen onderdeel (constructiestaal) met een stalen onderdeel 
(constructiestaal) wordt uitgevoerd door middel van thermisch verzinkte bouten (klasse 8.8), moeren 
en sluitringen (klasse 8), bijkomend voorzien van een verfsysteem evenwaardig aan het verfsysteem 
tegen corrosie als het stalen onderdeel. 
De verbinding van een roestvast stalen onderdeel met een roestvast stalen onderdeel wordt 
uitgevoerd door middel van bouten, moeren en sluitringen van roestvast staal (klasse A4-70) volgens 
NBN EN ISO 3506-1 t.e.m. 3:2010. 
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De verbinding van een stalen onderdeel (constructiestaal) met een roestvast stalen onderdeel wordt 
uitgevoerd door middel van thermisch verzinkte bouten (klasse 8.8), moeren en sluitringen (klasse 8) 
aan boutkop en aan moer, waarbij een nylon sluitring geplaatst wordt tussen de thermisch verzinkte 
sluitring en het roestvast stalen onderdeel. 
Ingeval van contact tussen verschillende materiaalsoorten (bv. constructiestaal met roestvast staal) 
treft de opdrachtnemer de nodige maatregelen voor het vermijden van galvanische corrosie door het 
plaatsen van een isolatie van polychloropreen of kunststof tussen de verschillende materiaalsoorten. 

41.1.1.2 Wijze van uitvoering 
De montage, de smering en het onderhoud van de lagers worden uitgevoerd volgens de 
onderrichtingen van de fabrikant. 

41.1.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De opmeting geschiedt door telling. 

 Rolopleggingen met bus uit staal 

41.2.1 Beschrijving 
De bepalingen van SB 260-32-41.1.1 zijn van toepassing. 

41.2.1.1 Materialen 
- Twee aangepaste lagers. 
- Borgplaatjes voor de as uit staal S355J2+N volgens SB 260-26 en bijhorende 

bevestigingsmiddelen. 
- De as bestaat minimaal uit roestvast staal X5CrNiMo 17-12-2 volgens SB 260-26. 
- De bus bestaat minimaal uit staal S355J2+N volgens SB 260-26. 
- Al dan niet kunststof tussenringen voor zover het ontwerpvoorstel dit noodzaakt. 
- bevestigingsmiddelen volgens SB 260-32-41.1.1.1.D. 

41.2.1.2 Kenmerken van de uitvoering 

41.2.1.2.A BEREKENINGSVOORSCHRIFTEN 
De bepalingen van SB 260-32-41.1.1.1.A zijn van toepassing. 
De karakteristieke reactiekracht (in kN) dienen te blijken uit de berekeningsnota’s welke de 
opdrachtnemer dient uit te voeren, of zullen indien voorafgaandelijk bekend in de 
opdrachtdocumenten worden vermeld. 

41.2.1.3 Wijze van uitvoering 
De bepalingen van SB 260-32-41.1.1.2 zijn van toepassing. 
De opdrachtnemer neemt de nodige maatregelen opdat ten gevolge van het gebruik van de 
verschillende materialen geen galvanische koppels ontstaan. 

41.2.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De bepalingen van SB 260-32-41.1.2 zijn van toepassing. 
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 Rolopleggingen met rol uit staal 

41.3.1 Beschrijving 
De bepalingen van SB 260-32-41.1.1 zijn van toepassing. 

41.3.1.1 Materialen 
- Twee aangepaste lagers. 
- De as en het loopwiel vormen één geheel (rol) en bestaan minimaal uit staal S355J2+N volgens  

SB 260-26. 
- Borgplaatjes voor de as uit staal S355J2+N volgens SB 260-26 en bijhorende 

bevestigingsmiddelen. 
- Al dan niet kunststof tussenringen voor zover het ontwerpvoorstel dit noodzaakt. 
- bevestigingsmiddelen volgens SB 260-32-41.1.1.1.D. 

41.3.1.2 Kenmerken van de uitvoering 

41.3.1.2.A BEREKENINGSVOORSCHRIFTEN 
De bepalingen van SB 260-32-41.1.1.1.A zijn van toepassing. 
De karakteristieke reactiekracht (in kN) dienen te blijken uit de berekeningsnota’s welke de 
opdrachtnemer dient uit te voeren, of zullen indien voorafgaandelijk bekend in de 
opdrachtdocumenten worden vermeld. 

41.3.1.3 Wijze van uitvoering 
De bepalingen van SB 260-32-41.1.1.2 zijn van toepassing. 
De opdrachtnemer neemt de nodige maatregelen opdat ten gevolge van het gebruik van de 
verschillende materialen geen galvanische koppels ontstaan. 

41.3.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De bepalingen van SB 260-32-41.1.2 zijn van toepassing. 

 Rolopleggingen met bus uit roestvast staal 

41.4.1 Beschrijving 
De bepalingen van SB 260-32-41.1.1 zijn van toepassing. 

41.4.1.1 Materialen 
- Twee aangepaste lagers. 
- De as bestaat minimaal uit roestvast staal X5CrNiMo 17-12-2 volgens SB 260-26. 
- Borgplaatjes voor de as uit roestvast staal X5CrNiMo 17-12-2 volgens SB 260-26 en bijhorende 

bevestigingsmiddelen. 
- De bus bestaat minimaal uit roestvast staal X5CrNiMo 17-12-2 volgens SB 260-26. 
- Al dan niet kunststof tussenringen voor zover het ontwerpvoorstel dit noodzaakt. 
- bevestigingsmiddelen volgens SB 260-32-41.1.1.1.D. 

41.4.1.2 Kenmerken van de uitvoering 

41.4.1.2.A BEREKENINGSVOORSCHRIFTEN 
De bepalingen van SB 260-32-41.1.1.1.A zijn van toepassing. 
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De karakteristieke reactiekracht (in kN) dienen te blijken uit de berekeningsnota’s welke de 
opdrachtnemer dient uit te voeren, of zullen indien voorafgaandelijk bekend in de 
opdrachtdocumenten worden vermeld. 

41.4.1.3 Wijze van uitvoering 
De bepalingen van SB 260-32-41.1.1.2 zijn van toepassing. 
De opdrachtnemer neemt de nodige maatregelen opdat ten gevolge van het gebruik van de 
verschillende materialen geen galvanische koppels ontstaan. 

41.4.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De bepalingen van SB 260-32-41.1.2 zijn van toepassing. 

 Rolopleggingen met rol uit roestvast staal 

41.5.1 Beschrijving 
De bepalingen van SB 260-32-41.1.1 zijn van toepassing. 

41.5.1.1 Materialen 
- Twee aangepaste lagers. 
- De as en het loopwiel vormen één geheel (rol) en bestaan minimaal uit roestvast staal  

X5CrNiMo 17-12-2 volgens SB 260-26. 
- Borgplaatjes voor de as uit roestvast staal X5CrNiMo 17-12-2 volgens SB 260-26 en bijhorende 

bevestigingsmiddelen. 
- Al dan niet kunststof tussenringen voor zover het ontwerpvoorstel dit noodzaakt. 
- bevestigingsmiddelen volgens SB 260-32-41.1.1.1.D. 

41.5.1.2 Kenmerken van de uitvoering 

41.5.1.2.A BEREKENINGSVOORSCHRIFTEN 
De bepalingen van SB 260-32-41.1.1.1.A zijn van toepassing. 
De karakteristieke reactiekracht (in kN) dienen te blijken uit de berekeningsnota’s welke de 
opdrachtnemer dient uit te voeren, of zullen indien voorafgaandelijk bekend in de 
opdrachtdocumenten worden vermeld. 

41.5.1.3 Wijze van uitvoering 
De bepalingen van SB 260-32-41.1.1.2 zijn van toepassing. 
De opdrachtnemer neemt de nodige maatregelen opdat ten gevolge van het gebruik van de 
verschillende materialen geen galvanische koppels ontstaan. 

41.5.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De bepalingen van SB 260-32-41.1.2 zijn van toepassing. 

 Kunststofbekleding voor rolopleggingen 

41.6.1 Beschrijving 
De bepalingen van SB 260-32-41.1.1 zijn van toepassing. 
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41.6.1.1 Materialen 
De rollen worden bekleed met een band van min. 30 mm dikte in polyethyleen met grote dichtheid, 
zoals getekend op de opdrachtdocumenten. Ze zijn bestand tegen UV-stralen, tegen algen en tegen 
oliën; ze absorberen geen water, ze zijn slijtvast en 100 % recycleerbaar. 
De materiaalkarakteristieken van het polyethyleen zijn: 
- soortelijke massa: 0,93 g/cm³ ± 0,05 g/cm³; 
- minimum treksterkte: 12 N/mm²; 
- hardheid Shore D: 55-60; 
- minimum rek bij breuk: 450 %; 
- wrijvingscoëfficiënt PE/staal: 0,2 - 0,25; 
- temperatuursbereik: - 40 °C tot + 80 °C. 
De leverancier toont aan en garandeert dat de kunststofbekleding niet loskomt van de rollen onder 
de dienstbelasting. Indien de kunststofbekleding gelijmd wordt, toont de leverancier door een 
keuringsverslag, opgesteld door een keuringsinstelling van het type C (volgens  
NBN EN ISO/IEC 17020), aan dat de lijmverbinding de levensduur van de lager niet vermindert. 

41.6.1.2 Kenmerken van de uitvoering 

41.6.1.2.A BEREKENINGSVOORSCHRIFTEN 
De karakteristieke reactiekracht (in kN) waaraan de kunststof dient te kunnen weerstaan moet 
blijken uit de berekeningsnota’s welke de opdrachtnemer dient uit te voeren, of zullen indien 
voorafgaandelijk bekend in de opdrachtdocumenten worden vermeld. 

41.6.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De bepalingen van SB 260-32-41.1.2 zijn van toepassing. 

 Geleidingswielen met bus uit staal 

41.7.1 Beschrijving 
De bepalingen van SB 260-32-41.1.1 zijn van toepassing. 

41.7.1.1 Materialen 
- Twee aangepaste lagers. 
- De as bestaat minimaal uit roestvast staal X5CrNiMo 17-12-2 volgens SB 260-26. 
- Borgplaatjes voor de as uit staal S355J2+N volgens SB 260-26 en bijhorende 

bevestigingsmiddelen. 
- De bus bestaat minimaal uit staal S355J2+N volgens SB 260-26. 
- Al dan niet kunststof tussenringen voor zover het ontwerpvoorstel dit noodzaakt. 
- bevestigingsmiddelen volgens SB 260-32-41.1.1.1.D. 

41.7.1.2 Kenmerken van de uitvoering 

41.7.1.2.A BEREKENINGSVOORSCHRIFTEN 
De bepalingen van SB 260-32-41.1.1.1.A zijn van toepassing. 
De karakteristieke reactiekracht (in kN) dienen te blijken uit de berekeningsnota’s welke de 
opdrachtnemer dient uit te voeren, of zullen indien voorafgaandelijk bekend in de 
opdrachtdocumenten worden vermeld. 
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41.7.1.3 Wijze van uitvoering 
De bepalingen van SB 260-32-41.1.1.2 zijn van toepassing. 
De opdrachtnemer neemt de nodige maatregelen opdat ten gevolge van het gebruik van de 
verschillende materialen geen galvanische koppels ontstaan. 

41.7.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De bepalingen van SB 260-32-41.1.2 zijn van toepassing. 

 Geleidingswielen met rol uit staal 

41.8.1 Beschrijving 
De bepalingen van SB 260-32-41.1.1 zijn van toepassing. 

41.8.1.1 Materialen 
- Twee aangepaste lagers. 
- De as en het loopwiel vormen één geheel (rol) en bestaan minimaal uit staal S355J2+N volgens  

SB 260-26. 
- Borgplaatjes voor de as uit staal S355J2+N volgens SB 260-26 en bijhorende 

bevestigingsmiddelen. 
- Al dan niet kunststof tussenringen voor zover het ontwerpvoorstel dit noodzaakt. 
- bevestigingsmiddelen volgens SB 260-32-41.1.1.1.D. 

41.8.1.2 Kenmerken van de uitvoering 

41.8.1.2.A BEREKENINGSVOORSCHRIFTEN 
De bepalingen van SB 260-32-41.1.1.1.A zijn van toepassing. 
De karakteristieke reactiekracht (in kN) dienen te blijken uit de berekeningsnota’s welke de 
opdrachtnemer dient uit te voeren, of zullen indien voorafgaandelijk bekend in de 
opdrachtdocumenten worden vermeld. 

41.8.1.3 Wijze van uitvoering 
De bepalingen van SB 260-32-41.1.1.2 zijn van toepassing. 
De opdrachtnemer neemt de nodige maatregelen opdat ten gevolge van het gebruik van de 
verschillende materialen geen galvanische koppels ontstaan. 

41.8.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De bepalingen van SB 260-32-41.1.2 zijn van toepassing. 

 Geleidingswielen met bus uit roestvast staal 

41.9.1 Beschrijving 
De bepalingen van SB 260-32-41.1.1 zijn van toepassing. 

41.9.1.1 Materialen 
- Twee aangepaste lagers. 
- De as bestaat minimaal uit roestvast staal X5CrNiMo 17-12-2 volgens SB 260-26. 
- Borgplaatjes voor de as uit roestvast staal X5CrNiMo 17-12-2 volgens SB 260-26 en bijhorende 

bevestigingsmiddelen. 
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- De bus bestaat minimaal uit roestvast staal X5CrNiMo 17-12-2 volgens SB 260-26. 
- Al dan niet kunststof tussenringen voor zover het ontwerpvoorstel dit noodzaakt. 
- bevestigingsmiddelen volgens SB 260-32-41.1.1.1.D. 

41.9.1.2 Kenmerken van de uitvoering 

41.9.1.2.A BEREKENINGSVOORSCHRIFTEN 
De bepalingen van SB 260-32-41.1.1.1.A zijn van toepassing. 
De karakteristieke reactiekracht (in kN) dienen te blijken uit de berekeningsnota’s welke de 
opdrachtnemer dient uit te voeren, of zullen indien voorafgaandelijk bekend in de 
opdrachtdocumenten worden vermeld. 

41.9.1.3 Wijze van uitvoering 
De bepalingen van SB 260-32-41.1.1.2 zijn van toepassing. 
De opdrachtnemer neemt de nodige maatregelen opdat ten gevolge van het gebruik van de 
verschillende materialen geen galvanische koppels ontstaan. 

41.9.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De bepalingen van SB 260-32-41.1.2 zijn van toepassing. 

 Geleidingswielen met rol uit roestvast staal 

41.10.1 Beschrijving 
De bepalingen van SB 260-32-41.1.1 zijn van toepassing. 

41.10.1.1 Materialen 
- Twee aangepaste lagers. 
- De as en het loopwiel vormen één geheel (rol) en bestaan minimaal uit roestvast staal  

X5CrNiMo 17-12-2 volgens SB 260-26. 
- Borgplaatjes voor de as uit roestvast staal CVS X5CrNiMo 17-12-2 volgens SB 260-26 en 

bijhorende bevestigingsmiddelen. 
- Al dan niet kunststof tussenringen voor zover het ontwerpvoorstel dit noodzaakt. 
- bevestigingsmiddelen volgens SB 260-32-41.1.1.1.D. 

41.10.1.2 Kenmerken van de uitvoering 

41.10.1.2.A BEREKENINGSVOORSCHRIFTEN 
De bepalingen van SB 260-32-41.1.1.1.A zijn van toepassing. 
De karakteristieke reactiekracht (in kN) dienen te blijken uit de berekeningsnota’s welke de 
opdrachtnemer dient uit te voeren, of zullen indien voorafgaandelijk bekend in de 
opdrachtdocumenten worden vermeld. 

41.10.1.3 Wijze van uitvoering 
De bepalingen van SB 260-32-41.1.1.2 zijn van toepassing. 
De opdrachtnemer neemt de nodige maatregelen opdat ten gevolge van het gebruik van de 
verschillende materialen geen galvanische koppels ontstaan. 
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41.10.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De bepalingen van SB 260-32-41.1.2 zijn van toepassing. 

 Kunststofbekleding voor geleidingswielen 

41.11.1 Beschrijving 
De bepalingen van SB 260-32-41.1.1 zijn van toepassing. 

41.11.1.1 Materialen 
De rollen worden bekleed met een band van min. 30 mm dikte in polyethyleen met grote dichtheid, 
zoals getekend op de plans. Ze zijn bestand tegen UV-stralen, tegen algen en tegen oliën; ze 
absorberen geen water, ze zijn slijtvast en 100 % recycleerbaar. 
De materiaalkarakteristieken van het polyethyleen zijn: 
- soortelijke massa: 0,93 g/cm³ ± 0,05 g/cm³; 
- minimum treksterkte: 12 N/mm²; 
- hardheid Shore D: 55-60; 
- minimum rek bij breuk: 450 %; 
- wrijvingscoëfficiënt PE/staal: 0,2 - 0,25; 
- temperatuursbereik: - 40 °C tot + 80 °C. 
De leverancier toont aan en garandeert dat de kunststofbekleding niet loskomt van de rollen onder 
de dienstbelasting. Indien de kunststofbekleding gelijmd wordt, toont de leverancier door een 
keuringsverslag, opgesteld door een keuringsinstelling van het type C (volgens  
NBN EN ISO/IEC 17020), aan dat de lijmverbinding de levensduur van de lager niet vermindert. 

41.11.1.2 Kenmerken van de uitvoering 

41.11.1.2.A BEREKENINGSVOORSCHRIFTEN 
De karakteristieke reactiekracht (in kN) waaraan de kunststof dient te kunnen weerstaan moet 
blijken uit de berekeningsnota’s welke de opdrachtnemer dient uit te voeren, of zullen indien 
voorafgaandelijk bekend in de opdrachtdocumenten worden vermeld. 

41.11.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De bepalingen van SB 260-32-41.1.2 zijn van toepassing. 
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42 DEMPINGSSYSTEEM VOOR VOETGANGERSBRUGGEN 

 Beschrijving 
Het dempingssysteem dempt hinderlijke en/of destructieve trillingen van het kunstwerk. 
Het dempingssysteem voor voetgangersbruggen omvat:  
- de studie voor het dimensioneren van het dempingssysteem; 
- het leveren en plaatsen van het dempingssysteem, incl. montagemiddelen; 
- de conservering van het dempingsysteem; 
- de studie en uitvoering van aanpassingen aan het aanbestedingsontwerp om goede plaatsing van 

het dempingssysteem mogelijk te maken; 
- de afstelling van het dempingssysteem na montage; 
- alle werken en bijhorende leveringen. 

 Kenmerken van de uitvoering 

42.2.1 Berekeningsvoorschriften 
Het dempingssysteem wordt gedimensioneerd volgens een in de literatuur beschreven methode. De 
dimensionering maakt voorwerp uit van een rekennota die ter goedkeuring aan de aanbestedende 
overheid wordt voorgelegd.  
De opdrachtdocumenten bepalen de te dempen eigenmode(s) of bepalen dat deze volgen uit de 
studie van de voetgangersbrug door de opdrachtnemer. 

42.2.2  Uitvoeringstekeningen 
De opdrachtnemer maakt een uitvoeringstekening van het dempingssysteem en haar integratie in 
het kunstwerk en legt deze aan de aanbestedende overheid ter goedkeuring voor. 
De uitvoeringstekeningen voldoen aan SB 260-36. 

42.2.3 Afstelling 
Het dempingssysteem wordt afgesteld op basis van de resultaten van de meetcampagne volgens 
SB 260-35-1.6, zodat de optimale werking van het dempingssysteem bereikt wordt. 

42.2.4 Conservering 
De stalen onderdelen hebben minimaal dezelfde conservering als de brug waaraan ze bevestigd 
worden volgens de bepalingen van SB 260-33-1. 

 Meetmethode voor de hoeveelheden 
Het dempingssysteem wordt opgemeten per stuks. 
De aanpassingen t.o.v. het aanbestedingsontwerp aan de structuur van het kunstwerk maken 
onderdeel uit van deze post. 
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61 BOLDERS EN MEEROGEN 

 Algemene bepalingen 
Bolders en meerogen zijn constructies voor het afmeren van schepen. Zij worden geplaatst op 
kaaimuren, sluiskolken, aanlegsteigers, enz. Zij moeten horizontale en verticale troskrachten kunnen 
weerstaan volgens het grootste type schepen die de waterweg kunnen aandoen tenzij anders 
vermeld. De bolderconstructie bestaat uit diverse onderdelen. Eerst is er de verankering. Daarop 
komt een onderstel dat solidair blijft met de verankering. Op dit onderstel wordt de bolder: 
- hetzij gemonteerd met breekbouten; 
- hetzij gelast met breeklassen. 
De breekbouten moeten vervangbaar zijn en moeten bezwijken bij overschrijding van de 
aangenomen troskracht in de berekening. De breeklassen moeten herstelbaar zijn en moeten 
bezwijken bij overschrijding van de aangenomen troskracht in de berekening. 
De vorm van de bolders moet het afglijden van de trossen verhinderen. 
Bij ontstentenis kunnen de algemene voorschriften m.b.t. waterwegklasse soelaas bieden.  
Ook het verankeringssysteem dat wordt ingebetonneerd, moet aan de horizontale en verticale 
troskrachten voldoen. De bolders zijn te leveren en te plaatsen. De opdrachtnemer stelt het type 
bolder en zijn verankeringssysteem ter goedkeuring voor aan de aanbestedende overheid. Een 
verantwoordende berekeningsnota moet het technische voorstel vergezellen. 
Meerogen bestaan uit thermisch verzinkte stalen staven die worden gelast op thermisch verzinkte 
stalen spanplaten, zodat ze één omsloten geheel vormen. Deze spanplaten zijn met moeren of 
bouten (incl. onderringen) verankerd aan, op of in de constructie waaraan, -op of -in de meerogen 
bevestigd moeten worden. 
De (breek)bouten en de overige bevestigingsmiddelen en verankeringen zijn vervaardigd uit 
roestvast staal van de klasse A4-70 volgens NBN EN ISO 3506-1 t.e.m. 3:2010. 
Zijn inbegrepen: 
het leveren en plaatsen van: 
- de bolders of meerogen; 
- de verankeringen (zowel de verankeringen van de bolder of het meeroog op het onderstel - bv. 

breekbouten, breeklassen - als de verankeringen van het onderstel in de onderliggende 
constructie - bv. in te betonneren verankeringen, moeren, bouten, onderringen); 

- het onderstel (bv. stalen frame, spanplaat); 
- de conservering en de voorbereiding (bv. stralen), voor zover hiervoor geen afzonderlijke post in 

de opdrachtdocumenten voorzien wordt; 
- alle bijhorende leveringen en werken. 
De verankeringen voldoen aan de bepalingen van SB 260-32-6.5 met uitzondering van de bepalingen 
betreffende: 
- het materiaal van verankeringsstaven, moeren, tegenmoeren en onderlegringen; 
- de meetmethode voor hoeveelheden: de verankeringen zijn inbegrepen in de post voor de 

bolders. 
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 Bolders uit gietstaal 

61.2.1 Beschrijving 

61.2.1.1 Materialen 
De bolders en het onderstel zijn technische gietstukken volgens SB 260-26-1. Het gietstaal is van de 
soort GE300+N. De stukken die bestemd zijn om gelast te worden zijn uiteraard van lasbare kwaliteit.  
De conservering voor bolders uit gietstaal is begrepen in de desbetreffende post(en) van SB 260-33. 

61.2.1.2 Kenmerken van de uitvoering 

61.2.1.2.A BEREKENINGSVOORSCHRIFTEN 
De troskrachten van schepen grijpen via de bolders direct of indirect op de damwand aan. Voor het 
ontwerp wordt de bolderkracht loodrecht op en afgekeerd van de damwand als rekenwaarde in het 
rekenmodel aangebracht. 
Indien de bolderkrachten niet in de opdrachtdocumenten bepaald worden, dan zijn de bepalingen 
van SB 260-21-4.4.3.9 van toepassing. 

61.2.1.3 Wijze van uitvoering 
De bolders worden geplaatst in de voltooiingsfase van deze werken. De verankeringen worden op 
een onderstel (stalen frame) vastgezet of samen met de bekisting en de betonwapening voor het 
betonneren geplaatst. De verankeringen worden dan onwrikbaar in de bekisting geplaatst. 

61.2.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De hoeveelheden worden uitgedrukt in stuks. 

 Bolders uit roestvast staal 

61.3.1 Beschrijving 

61.3.1.1 Materialen 
De bolders en het onderstel zijn uit elektrolytisch gepolijst roestvast staal X2CrNiMo17-12-2 volgens 
NBN EN 10088-1 t.e.m. 5. 

61.3.1.2 Kenmerken van de uitvoering 

61.3.1.2.A BEREKENINGSVOORSCHRIFTEN 
De troskrachten van schepen grijpen via de bolders direct of indirect op de damwand aan. Voor het 
ontwerp wordt de bolderkracht loodrecht op en afgekeerd van de damwand als rekenwaarde in het 
rekenmodel aangebracht. 
Indien de bolderkrachten niet in de opdrachtdocumenten bepaald worden, dan zijn de bepalingen 
van SB 260-21-4.4.3.9 van toepassing. 

61.3.1.3 Wijze van uitvoering 
De bepalingen van SB 260-32-61.2.1.3 zijn van toepassing. De verankeringen zijn roestvast stalen 
bouten. 

61.3.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De hoeveelheden worden uitgedrukt in stuks. 
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 Bolders uit gegoten aluminium 

61.4.1 Beschrijving 

61.4.1.1 Materialen 
De aluminiumbolders en het onderstel zijn vervaardigd uit gegoten of getrokken aluminium. De 
leverancier legt een attest van de fabriek voor, waarin o.a. de volledige scheikundige samenstelling 
wordt gegeven. 
Het gegoten aluminium is van de type legering Sg-A1- S17-Mg-Tr, volgens de voorschriften van  
NBN P21-101:1972. 
Het getrokken aluminium voldoet aan de volgende voorwaarden: 
- trekweerstand (N/mm²): minimum 180; 
- elasticiteitsgrens (0,2 %) (N/mm²): minimum 130; 
- verlenging bij breuk (%): minimum 10. 
Volgende proeven worden uitgevoerd op het afgewerkt product: 
- treksterkte; 
- Brinell-hardheid; 
- scheikundige analyse. 

61.4.1.2 Kenmerken van de uitvoering 

61.4.1.2.A BEREKENINGSVOORSCHRIFTEN 
De troskrachten van schepen grijpen via de bolders direct of indirect op de damwand aan. Voor het 
ontwerp wordt de bolderkracht loodrecht op en afgekeerd van de damwand als rekenwaarde in het 
rekenmodel aangebracht. 
Indien de bolderkrachten niet in de opdrachtdocumenten bepaald worden, dan zijn de bepalingen 
van SB 260-21-4.4.3.9 van toepassing. 

61.4.1.3 Wijze van uitvoering 
De bepalingen van SB 260-32-61.2.1.3 zijn van toepassing.  

61.4.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De hoeveelheden worden uitgedrukt in stuks. 

 Meerogen uit thermisch verzinkt staal 

61.5.1 Beschrijving 

61.5.1.1 Materialen 
De staven, de spanplaten en het onderstel zijn vervaardigd uit staal van minimaal de kwaliteit S355J0 
of uit wat volgt uit een berekeningsnota van de opdrachtnemer. Het thermisch verzinken gebeurt 
volgens SB 260-33-1.6. 
De minimumdiameter van de staven wordt opgegeven in de opdrachtdocumenten. Bij ontstentenis 
hebben de staven een minimumdiameter van 25 mm. 
De spanplaten zijn rechthoekig of rond. De dikte wordt opgegeven in de opdrachtdocumenten. Bij 
ontstentenis hebben de spanplaten een dikte van min. 8 mm. De oppervlakte wordt opgegeven in de 
opdrachtdocumenten. Bij ontstentenis hebben de spanplaten een oppervlakte van min. 2.800 mm². 
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61.5.1.2 Kenmerken van de uitvoering 

61.5.1.2.A BEREKENINGSVOORSCHRIFTEN 
De troskrachten van schepen grijpen via de meerogen direct of indirect op de damwand aan. Voor 
het ontwerp wordt de kracht, aangrijpende op het meeroog, loodrecht op en afgekeerd van de 
damwand als rekenwaarde in het rekenmodel aangebracht. 
Indien de krachten, aangrijpende op de meerogen, niet in de opdrachtdocumenten worden bepaald, 
dan zijn (in het geval van binnenschepen) de bepalingen van SB 260-21-4.4.3.9 van toepassing.  

61.5.1.2.B WIJZE VAN UITVOERING 
De meerogen worden geplaatst in de voltooiingsfase van deze werken. De spanplaten worden op een 
onderstel (stalen frame) vastgezet of samen met de bekisting en de betonwapening voor het 
betonneren geplaatst. De verankeringen worden dan onwrikbaar in de bekisting geplaatst.  
De opdrachtnemer moet de diameter van de meerogen ter goedkeuring voorleggen aan de 
aanbestedende overheid. 

61.5.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De hoeveelheden worden uitgedrukt in stuks. 
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62 HAALKOMMEN EN HAALPENNEN 

 Algemene bepalingen 

62.1.1 Beschrijving 
Haalkommen met haalpen, en haalpennen afzonderlijk, zijn beiden constructies voor het aanhalen 
van schepen op plaatsen waar eenvoudige bolderconstructies niet bereikbaar zijn. 
Haalkom met haalpen: 
haalkommen zijn constructies voor het aanhalen van schepen aan verticale wanden (o.a. kaaimuren, 
sluiswanden, enz.) bestaande uit een ingebouwde kom voorzien van een haalpen waaraan 
scheepstrossen kunnen bevestigd en opgespannen worden. Deze komen veelal voor aan kaaimuren 
op getijderivieren of in sluizen waar het waterniveau in de tijd stijgt of daalt, en waarbij de bolders 
op het kaaiplateau door de wijzigende waterstanden onbereikbaar (geworden) zijn voor schippers. In 
die zin worden er op verschillende niveaus haalkommen voorzien zodat schepen makkelijk hun 
trossen kunnen verleggen bij een stijgende of dalende waterlijn. Haalkommen kunnen ook worden 
toegepast in verticale wanden op kanalen of rivieren welke niet aan getijde onderhevig zijn. Het doel 
van dergelijke haalkommen is om kleinere schepen te kunnen laten aanmeren aan kaaimuren welke 
oorspronkelijk voor grotere schepen dienst doen. In deze laatste categorie zijn de bolders veelal voor 
kleinere schepen eveneens niet bereikbaar. 
De haalkom bestaat meestal uit een verloren bekisting in gietstaal welke bij het betonneren van de 
wanden zorgt voor de holle ruimte in de wand. Hierbij dienen de nodige verankeringen van de 
haalkom in het beton te worden voorzien teneinde de lasten op de verticale wand te kunnen 
overdragen. In een aantal gevallen kunnen haalkommen ook in stalen wanden worden ingelast.  
Uitzonderlijk kunnen haalkommen beweegbaar uitgevoerd worden zodat deze automatisch met een 
stijgende of dalende waterlijn in verticale zin mee beweegt. In dat geval dienen geen haalkommen op 
verschillende niveaus te worden aangebracht, en hoeven schippers hun trossen na verloop van tijd 
niet te verleggen. 
Haalpen: 
haalpennen kunnen ook afzonderlijk bestaan zonder de omhullende haalkom wanneer er 
aanmeerfaciliteiten voorzien worden aan bv. meerpalen (veelal in staal i.p.v. gietstaal). Bovendien 
kunnen ze ook afzonderlijk vervangen worden in haalkommen indien ze bij het aanmeren werden 
beschadigd. 
Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten is het type haalpen aangeduid op de 
opdrachttekeningen verplichtend. 
Bij het ontbreken van enige bijzondere omschrijving in de opdrachtdocumenten dient de 
opdrachtnemer een type ter goedkeuring voor te leggen aan de aanbestedende overheid. De vorm 
van de haalpennen moet het afglijden van de trossen verhinderen. De afmetingen van de haalpen 
worden in dat geval door de opdrachtnemer bepaald. Hierbij dient rekening gehouden met de 
maximale aanmeerlasten vastgelegd op basis van het aanmeren van het grootste schip welke de 
betrokken waterwegklasse (klasse I, II, III, IV, V of VI) kan aandoen. 
De haalpennen dienen te breken bij overbelasting zodat geen schade berokkend kan worden aan de 
hoofdconstructie. 
Haalpennen kunnen ook eenvoudig, en in alle mogelijke vormen, aan de zijkanten van buispalen 
worden opgelast zodat deze dienst kan doen als aanmeerpaal.  

62.1.1.1 Kenmerken van de uitvoering 

62.1.1.1.A BEREKENINGSVOORSCHRIFTEN 
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Tenzij de opdrachtdocumenten anders vermelden, maakt de opdrachtnemer een detailontwerp voor 
de haalkom en haalpen welke hij ter goedkeuring dient voor te leggen aan de aanbestedende 
overheid. Hiervoor maakt hij een berekeningsnota met minimaal volgende randvoorwaarden voor de 
haalkominstallatie (kom + haalpen + verankering van beiden): 
- een aanmeerbelasting welke als volgt kan bepaald worden: 

-  op basis van de in de opdrachtdocumenten opgegeven maximale belasting; 
-  indien voorgaande niet werd opgegeven, rekening houdende met de maximale aanmeerlasten 

vastgelegd op basis van het aanmeren van het grootste schip welke de betrokken 
waterwegklasse (klasse I, II, III, IV, V of VI) kan aandoen; 

- de krachten volgens de richting in het horizontaal vlak tussen + 90 ° tot - 90 ° en onder een 
verticale hoek tussen 0 ° en 30 °; 

- voor de berekening van de haalkom en de bijhorende verankering van de haalkom in de verticale 
wand dient rekening gehouden met een veiligheidscoëfficiënt van 1,5, voor de haalpen mag geen 
veiligheidscoëfficiënt in rekening worden gebracht; 

- de vorm en wanddikte zijn in overeenstemming met de maximale trekkracht op de haalpen; 
- de haalpen heeft een vormgeving die het bezwijken in een specifieke zone toelaat. De studie 

toont deze bezwijkgrens en -zone aan aan de hand van FEM-analyse. De studie toont tevens de 
invloed op de behuizing aan aan de hand van FEM-analyse; 

- de verankering is derwijze dat de haalpen afbreekt vooraleer de behuizing of console vervormt of 
de verankering begeeft. 

62.1.1.1.B UITVOERINGSTEKENINGEN 
De uitvoeringstekeningen voldoen aan SB 260-36. 
Bijkomend geldt: 
De uitvoeringstekeningen omvatten minstens alle technische specificaties met betrekking tot: 
- de materialen; 
- de geometrie en de toleranties; 
- de voorzieningen met betrekking tot de verankering; 
- de conservering; 
- de ontwerpbelastingen; 
- de randvoorwaarden voor het inbouwen (in welke fase,...); 
- het plaatsingsplan. 
De uitvoeringstekeningen worden voorafgaand aan de productie ter goedkeuring aan de 
aanbestedende overheid voorgelegd. Het is de opdrachtnemer niet toegelaten de productie of de 
uitvoering te starten zonder goedgekeurde tekeningen. 

 Haalkom met haalpen 

62.2.1 Beschrijving 
Zijn inbegrepen: 
- het uitvoeren van een ontwerpstudie en het opmaken van een berekeningsnota, tenzij de 

opdrachtdocumenten anders bepalen; 
- de uitvoeringstekeningen; 
- het leveren en plaatsen van een haalkom; 
- het leveren en plaatsen van de bijhorende haalpen; 
- het leveren van haalpennen voor het uitvoeren van een destructieve proef; 
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- het uitvoeren van destructieve proeven; 
- het leveren en plaatsen van alle noodzakelijke vastzettingsmiddelen en verankeringen met 

inbegrip van eventuele laswerkzaamheden en bijhorigheden. 

62.2.1.1 Kenmerken van de uitvoering 

62.2.1.1.A MATERIALEN 
De haalkom en haalpen zijn gietstukken volgens SB 260-26-1. 
Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen, bestaan de haalkommen en haalpennen uit gietstaal 
GE300+N. 
De voorschriften van SB 260-26-1 zijn van toepassing.  
De stukken die bestemd zijn om gelast te worden zijn uiteraard van lasbare kwaliteit. 
De conservering voor een haalkom met haalpen uit gietstaal is begrepen in de desbetreffende 
post(en) van SB 260-33. 
Voor de corrosiebescherming van de ingebetonneerde delen is SB 260-33-1.1.4 van toepassing. 

62.2.1.1.B VORM EN AFMETINGEN 
Tenzij anders bepaald in de opdrachtdocumenten is het type haalkom aangeduid op de 
opdrachttekeningen verplichtend. Een haalkom kan uitgevoerd worden met een demonteerbare of 
vaste haalpen. De vorm van de haalpennen verhindert het afglijden van de trossen. Tenzij de 
opdrachtdocumenten anders bepalen, wordt bij haalkommen met een vaste haalpen een driehoekig 
opzetstuk voorzien zoals weergeven in figuur 32-61-2. 
De haalpennen dienen te breken bij overbelasting zodat geen schade berokkend kan worden aan de 
haalkom en in het bijzonder de hoofdconstructie (verticale wand). 
Bij het ontbreken van enige bijzondere omschrijving in de opdrachtdocumenten gebruikt de 
opdrachtnemer een type zoals in figuur 32-61-1 of figuur 32-61-2 is weergegeven. Deze tekeningen 
zijn louter een indicatie van de vormgeving. De afmetingen van de haalkom en haalpen worden in 
dat geval door de opdrachtnemer bepaald. Hierbij wordt rekening gehouden met de maximale 
aanmeerlasten vastgelegd op basis van het aanmeren van het grootste schip welke de betrokken 
waterwegklasse (klasse I, II, III, IV, V of VI) kan aandoen. 
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Figuur 32-62-1: Schematische voorstelling van een haalkom met demonteerbare haalpen  

 
Figuur 32-62-2: Schematische voorstelling van een haalkom met vaste haalpen 

62.2.2  Meetmethode voor hoeveelheden 
Het leveren en plaatsen van een haalkom met haalpen wordt verrekend volgens aantal stuks 
(haalpennen voor destructieve proeven worden geacht een last te zijn van de aanneming). De 
samengestelde combinatie van haalkom, haalpen en verankeringen wordt als één stuk beschouwd.  

62.2.3 Controles 
Voor hoeveelheden tot 20 stuks dient minstens 1 proef te gebeuren waarbij de karakteristieke 
breekbelasting voor de haalpen wordt aangetoond. Hiervoor wordt een destructieve proef 
uitgevoerd op twee haalpennen waarbij enerzijds een trekproef gebeurt onder een hoek van 90 ° 
(loodrecht op de haalpen en het aangrijpingspunt net onder de penverbreding bedoeld tegen 
afschuiving van trossen), anderzijds een trekproef onder een hoek van 30 ° waarbij de kracht naar 
onder is gericht t.o.v. de penverbreding bedoeld tegen afschuiving van trossen, en waarbij het 
aangrijpingspunt gelegen is halverwege de penverbreding en de zone van het te verwachten 
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breukvlak. De haalpennen dienen tijdens de proef opgesteld en bevestigd conform de werkelijkheid 
in situ. 
Voor hoeveelheden meer dan 20 stuks dienen bovenvermelde proeven per lot van 20 stuks herhaald. 

 Haalpennen 

62.3.1 Beschrijving 
Zijn inbegrepen: 
- het uitvoeren van een ontwerpstudie en het opmaken van een berekeningsnota, tenzij de 

opdrachtdocumenten anders bepalen; 
- het leveren en plaatsen van de haalpennen; 
- het leveren van haalpennen voor het uitvoeren van een destructieve proef; 
- het uitvoeren van destructieve proeven; 
- het leveren en plaatsen van alle noodzakelijke vastzettingsmiddelen en verankeringen met 

inbegrip van eventuele laswerkzaamheden en bijhorigheden. 

62.3.1.1 Kenmerken van de uitvoering 

62.3.1.1.A MATERIALEN 
Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen, zijn de haalpennen gietstukken uit gietstaal 
GE300+N volgens SB 260-26-1 en/of uit constructiestaal met de kwaliteit S355J0 volgens 
SB 260-26-1. 
De conservering voor een haalpen is begrepen in de desbetreffende post(en) van SB 260-33. 
Voor de corrosiebescherming van de ingebetonneerde delen is SB 260-33-1.1.4 van toepassing. 

62.3.1.1.B VORM EN AFMETINGEN 
De haalpen heeft een vormgeving die het bezwijken in een specifieke zone toelaat en het afglijden 
van trossen verhindert. 

62.3.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
Het leveren en plaatsen van een haalpen wordt verrekend volgens aantal stuks (haalpennen voor 
destructieve proeven worden geacht een last te zijn van de aanneming). 

62.3.3 Controles 
Voor hoeveelheden tot 20 stuks dient minstens 1 proef te gebeuren waarbij de karakteristieke 
breekbelasting voor de haalpen wordt aangetoond. Hiervoor wordt een destructieve proef 
uitgevoerd op twee haalpennen waarbij enerzijds een trekproef gebeurt onder een hoek van 90 ° 
(loodrecht op de haalpen en het aangrijpingspunt net onder de penverbreding bedoeld tegen 
afschuiving van trossen), anderzijds een trekproef onder een hoek van 30 ° waarbij de kracht naar 
onder is gericht t.o.v. de penverbreding bedoeld tegen afschuiving van trossen, en waarbij het 
aangrijpingspunt gelegen is halverwege de penverbreding en de zone van het te verwachten 
breukvlak. De haalpennen dienen tijdens de proef opgesteld en bevestigd conform de werkelijkheid 
in situ. 
Voor hoeveelheden meer dan 20 stuks dienen bovenvermelde proeven per lot van 20 stuks herhaald. 
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63 FENDERS 

 Algemene bepalingen 
Fenders zijn constructies die energie kunnen opnemen, overdragen naar of verdelen over 
aangrenzende constructies.  
Fenders worden veelal toegepast om de energie van aanleggende en/of aanmerende schepen op te 
nemen en te verdelen naar bv. kademuren, pontons,… zonder deze noch het schip te beschadigen. 
De fenders kunnen geplaatst worden op de schepen zelf of op de constructies.  

 Vaste fenders 

63.2.1 Beschrijving 
Een fender kan bestaan uit één (a), twee (a + c) of drie (a + b + c) elementen; waarbij alle 
samenstellende delen worden verwerkt tot één geheel: 
- (a) (een) energieopnemende eenheid(-heden); 
- (b) een voorpaneel voor de verdeling van de uitgeoefende krachten op de scheepswand; 
- (c) een glijstrip als bekleding van het voorpaneel. 

63.2.1.1 Materialen 
Het energieopnemende element bestaat uit rubber of PU.  
De rubber voor fenders is gevulkaniseerd natuurlijk of synthetisch rubber.  
De rubber voldoet aan volgende vereiste:  
- de rubber moet bestand zijn tegen oliën, zeewater, zonnestraling, weersinvloeden en dergelijke; 
- de rubber moet waterdicht, poriën- en scheurvrij zijn; 
- de rubber moet bestand zijn tegen temperaturen van - 30 °C tot + 70 °C; 
- de rubber voldoet aan volgende eisen volgens de daarbij geldende normen: 

- trekweerstand volgens NBN ISO 815 + erratum (proefstuk type 2): ≥ 15 N/mm²; 
- breukrek volgens NBN T31-007: ≥ 300 %; 
- hardheid type A volgens NBN T31-002:1976: tussen 60 en 75 Shore A volgens de specificaties 

van de fabrikant met een tolerantie van 5 Shore binnen de voornoemde waarden; 
- ozonbestendigheid volgens NBN ISO 1431-1: gedurende 24 uur aan 50 pphm, 30 ° en 20 % rek 

geen scheurtjes toelaten; 
- bestendigheid tegen slijtage volgens DIN 53516 (enkel bij rechtstreeks contact tussen 

scheepshuid en rubber): ≤ 100 mm³; 
- samendrukking volgens NBN ISO 815 + erratum bij 25 %, aan 70 ° en gedurende 24 h: < 25 %; 
- verouderingsbestendigheid: na verblijf in een oven op 70 °C gedurende 7 dagen: 

- veranderingen trekweerstand: < - 15 %; 
- verandering breukrek: < - 25 %; 
- verandering hardheid: < 5 Shore A. 

Het PU voor fenders heeft als voordeel dat de eigenschappen van het PU niet wijzigen gedurende het 
productieproces. Het is mogelijk om gelijk welke vorm te creëren door het gebruik van gietvormen. 
PU-fenders zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren: 
- trekweerstand: ≥ 25 N/mm²; 
- breukrek: ≥ 400 %; 
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- hardheid type A: 90 ± 5 Shore A; 
- bestendigheid tegen slijtage: ≤ 100 mm³; 
- samendrukking: ≥ 30 %; 
- densiteit: 1,1 – 1,3 g/cm³. 
De technische vereisten waaraan de metalen constructie (b) moet voldoen, beantwoordt aan de 
staalkwaliteit en het uitvoeringsgebied van SB 260-26 en de technische bepalingen over het 
beschermen van het staal tegen corrosie (SB 260-33).  
Indien de opdrachtnemer voor de verdeling van de uitgeoefende krachten op de scheepswand 
andere dan een metalen constructie gebruikt, dan zal hij deze constructiewijze staven met een 
berekeningsnota die hij bij zijn inschrijving voegt.  
Per fender dienen bevestigingsbouten van roestvast staal A4 volgens NBN EN ISO 3506-1 t.e.m. 
2:2010 voorzien te worden.  

63.2.1.2 Kenmerken van de uitvoering 

63.2.1.2.A BEREKENINGSVOORSCHRIFTEN 
De opneembare energie van de fender wordt berekend volgens de methode beschreven in het 
PIANC-rapport: “Guidelines for the Design of Fenders Systems: 2002” voor zover de 
opdrachtdocumenten hiervan niet afwijken.  
De bevestigingsbouten worden berekend conform de maximale krachten die kunnen optreden door 
de impact van het schip op de fender in combinatie met het fendergewicht.  

63.2.1.3 Wijze van de uitvoering 
De fenders moeten de energie kunnen opnemen van de maximumschepen, die de waterweg en/of 
dok kunnen aandoen of deze vermeld in de opdrachtdocumenten. Zij moeten zo geplaatst worden 
dat de schepen bij het aanmeren/aanscheren onder de maximale aanvaarhoek met het voorvlak van 
de kademuur of met de hartlijn van het aanscherende schip noch de kademuur/het ponton, noch de 
schepen kunnen beschadigen.  
In onbelaste toestand mogen de fenders niet meer dan 1,20 m uit het dagvlak van de kademuur 
steken tenzij anders vermeld. Het dagvlak van de kademuur is de betonwand waarin o.a. de ladders 
en haalkommen zijn opgenomen.  
De reactiekracht van de fender moet gelijkmatig overgebracht worden op de kademuren om deze zo 
minimaal mogelijk te belasten. Desnoods moet het elastisch gedeelte van de fender over 
verschillende stroken verdeeld worden om aldus deze gelijkmatigheid te verkrijgen.  
De opdrachtdocumenten geven de afstand aan van het voorvlak van de fender tot het voorvlak van 
de kaaimuur. 
De opdrachtdocumenten bepalen de tussenafstand van de fenders.  
Glijstrippen of -panelen komen op de samendrukbare elementen van het fenderstel. 
De hoeken aan de randen van de panelen dienen afgeschuind te zijn om te vermijden dat er schade 
zou ontstaan aan de wand van het schip. De bevestigingsbouten zitten zo verzonken en zo dat er ook 
na gedeeltelijk afslijten (levensduur) van deze glijstrippen of -panelen nog geen contact ontstaat met 
de scheepshuid. De panelen moeten eenvoudig vervangbaar zijn na slijtage en/of beschadiging.  
De fenderstellen worden geleverd na keuring en aanvaarding door de aanbestedende overheid.  
De geleverde fenders worden gestockeerd op een plaats, aan te duiden door de aanbestedende 
overheid, in de nabijheid van de werken en beschermd tegen alle weersinvloeden en mogelijke 
beschadigingen. Alle voorzorgsmaatregelen worden door de aanneming genomen. De bijgeleverde 
metalen gedeelten, glijstrippen of -panelen en verankeringselementen en toebehoren worden in 
gesloten verpakkingen met vermelding van de inhoud geleverd.  
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De boutgaten of sleufgaten moeten zeer nauwkeurig ingeplant zijn om een correct inbetonneren 
mogelijk te maken 
Zijn inbegrepen: 
- een beschrijving van het voorgestelde fendersysteem met opgave van de producten, de 

opstellingswijze, de materiaalkeuze,…; 
- een technische nota met berekening van de opneembare energie door de fenders en 

stavingsstukken over deze energieopname, reactiekrachten en wanddruk; 
- een omschrijving van de wijze van uitvoering voor het aanbrengen van de fenders en hun 

verankeringen, de bepalingen van de krachten in de verankeringen inbegrepen; 
- een planning van uitvoering, grafisch tijdschema dat de tijdsduur omvat, fabricatie, transport, 

plaatsing, enz.; 
- de levering omvat ook alle nodige verankeringen en toebehoren. 

63.2.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
Het leveren en plaatsen van fenders wordt verrekend per stuk. 

63.2.3 Controles 
Per soort fender gebeuren er op kosten van de opdrachtnemer of leverancier een reeks proeven op 
werkelijke grootte voor het bepalen van: 
- de opgenomen energie; 
- de uitgeoefende reactiekracht;  
- de druk op de scheepswand. 
Minstens 5 fenders per geleverd lot en per soort worden op ware grootte beproefd. De verende 
elementen, die uitgetest zullen worden, worden aangeduid door de aanbestedende overheid uit het 
lot van de levering. Een lot van de levering bestaat uit maximum 50 stuks. Indien het lot uit meer dan  
50 stuks bestaat, wordt het opgesplitst in diverse loten van elk maximum 50 stuks. De proeven 
worden uitgevoerd volgens het PIANC-rapport “Guidelines for the Design of Fender Systems: 2002”. 
Indien de vereiste energie niet wordt bereikt of de toegelaten reactiekracht wordt overschreden, 
wordt de proef herhaald op 5 nieuw aan te duiden fenderstellen. Blijkt deze ook niet te voldoen, dan 
wordt het laagste gemiddelde van de beide proefreeksen aangenomen als zijnde de werkelijke 
waarde. Dit laagste gemiddelde mag niet minder bedragen dan 95 % van de theoretische 
energieopname en niet meer dan 105 % van de reactiekracht. Anders wordt de levering geweigerd. 
De afwijking zal echter ook beboet worden voor zover zij de 5 % niet overschrijdt met een refractie 
die de absolute waarde van de volgende formule bedraagt: 

Refractie = 






 −
××

X
XXP3  

Waarin: 
- P = de prijs van de inschrijving voor de betreffende elementen; 
- X = de vereiste theoretische waarde (ofwel energieopname ofwel reactiekracht); 

- X = het voornoemde gemiddelde (ofwel energieopname ofwel reactiekracht). 
Indien beide gevallen (energieopname en reactiekracht) niet voldoen, worden de refracties van beide 
samengesteld.  
De keuring van de fenderopstelling in zijn geheel en voor elk van de aangeboden soorten zal voor de 
verschillende gebruikstoestanden van de fenders gebeuren bij de leverancier of in een daartoe 
erkend laboratorium. Deze keuring dient te gebeuren op daartoe geijkte druktoestellen om de 
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volgende zaken na te gaan: de reactiekrachten op de kademuur, de energieopname, de 
krachtenwerking op de verschillende onderdelen, alsook de druk op de scheepswand. 
Om de keuringsproeven op de rubber uit te voeren worden per fendersoort en per lot van de 
levering  
vijf stukken geleverd van minstens 30 x 30 x 30 cm. Deze stukken moeten gelijktijdig en in dezelfde 
omstandigheden met de vorming van de eigenlijke fenders in aanwezigheid van een afgevaardigde 
van de aanbestedende overheid of een door haar aangeduide verantwoordelijke gerealiseerd 
worden. Hieruit zullen dan de nodige proefstukjes gehaald worden. De aanbestedende overheid 
moet steeds in staat gesteld worden te kunnen nagaan of de rubber van de monsters gelijkwaardig is 
aan dat van de fenders. Zij zal daartoe ook assisteren bij het uitsnijden of het vormen van de stukken 
met afmetingen hoger vermeld: 
- hardheid: diverse metingen (min. 30); 
- trekproef: 

- 30 proefstukken in natuurlijke toestand; 
- 30 proefstukken in verouderde toestand; 

- scheurweerstand: 2 x 5 proefstukken; 
- samendrukking: 4 x 3 proefstukken; 
- ozonproef: 4 x 3 proefstukken; 
- slijtageproef: 4 x 3 proefstukken (eventueel). 
Op 50 % van de fenders wordt de Shore A-hardheid bepaald. Indien er een waarde buiten de 
tolerantie valt, wordt de gehele levering gekeurd.  
Op 30 % van de te leveren fenders zullen alle afmetingen gecontroleerd worden. De toegelaten 
tolerantie is: + 4 % / - 2 %.  

 Pneumatisch vlottende fenders 
De bepalingen van de opdrachtdocumenten zijn van toepassing. 
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64 WRIJF- EN BERGBALKEN 

 Algemene bepalingen 

64.1.1 Beschrijving 
Wrijfbalken en bergbalken dienen om aanmeerconstructies te beschermen tegen aanmerende 
schepen en omgekeerd. Dit als gevolg van stoot en/of wrijvingskrachten die optreden tijdens de 
aanmeerfase. Wrijfbalken worden horizontaal of verticaal aangebracht op de bergbalken. Bergbalken 
zijn veelal ook rondom een schip voorzien als stootrand ter hoogte van het dek.  
Wrijfbalken en bergbalken worden bevestigd in of tussen daarvoor voorziene stalen 
bevestigingsprofielen d.m.v. geboute draadstangen doorheen de balken. Deze bevestigingsprofielen 
zelf worden verder op hun beurt bevestigd aan de te beschermen constructie(s).  
Mogelijks worden in betonconstructies of metselwerk reeds nissen/uitsparingen voorzien 
waartussen dergelijke wrijf- en bergbalken ingewerkt (gepositioneerd/ingeklemd) kunnen worden. In 
dit geval is het gebruik van afzonderlijke bevestigingsprofielen niet noodzakelijk. Hier worden wrijf- 
en bergbalken rechtstreeks bevestigd aan draadstangen (ankers) die ofwel reeds bij de bouw van de 
constructie in het beton of metselwerk worden ingewerkt, ofwel naderhand worden ingeboord en 
vastgezet door middel van een chemische verankering. 
Naast het gebruik voor aanmeerconstructies, worden wrijf- en bergbalken ook gebruikt ter 
bescherming van beweegbare waterkerende constructies tegen voorbijvarende schepen. In dit geval 
worden de bevestigingsprofielen, waarin of waartussen de wrijf- en bergbalken worden bevestigd, 
geïntegreerd in de staalstructuur van de beweegbare waterkerende constructies.  
Het is dus mogelijk dat de bevestigingsprofielen geïntegreerd zijn in het geheel van een nieuwe 
staalconstructie (bv. stalen pontons e.d.). In dit geval worden de bevestigingsprofielen gewoon 
verrekend volgens de voorziene posten voor de bouw van deze staalconstructie evenals 
geconserveerd volgen de posten voor de conservering van de staalconstructie.  

64.1.1.1 Kenmerken van de uitvoering 

64.1.1.1.A UITVOERINGSTEKENINGEN 
De uitvoeringstekeningen voldoen aan SB 260-36. 
Bijkomend geldt: 
de uitvoeringstekeningen omvatten minstens alle technische specificaties met betrekking tot: 
- de materialen; 
- de geometrie en de toleranties; 
- de voorzieningen met betrekking tot de bevestiging 

(bevestigingsprofielen/bouten/moeren/tussenringen/ankers/lassen/enz.); 
- de conservering; 
- de randvoorwaarden voor het inbouwen (in welke fase,…); 
- het plaatsingsplan. 
De uitvoeringstekeningen worden voorafgaand aan de productie ter goedkeuring aan de 
aanbestedende overheid voorgelegd. Het is de opdrachtnemer niet toegelaten de productie of de 
uitvoering te starten zonder goedgekeurde tekeningen. 

64.1.1.2 Wijze van uitvoering 
De wrijfbalken, de bergbalken en de bevestigingsprofielen worden geplaatst volgens de 
aanduidingen op de opdrachttekeningen en de onderrichtingen van de aanbestedende overheid. De 
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wrijfbalken en de bergbalken mogen geen uitstekende delen hebben. Alle bevestigingsmiddelen 
moeten derhalve verzonken zijn.  

 Wrijfbalken en bergbalken uit hout 

64.2.1 Beschrijving 
Wrijfbalken en bergbalken uit hout omvatten: 
- levering van de balken uit tropisch hardhout; 
- alle bijhorende voorafgaandelijke behandelingen zoals afschuiningen van de randen en voorboren 

van boutgaten, enz.; 
- het op lengte maken van de stukken volgens geplande indeling; 
- plaatsen van de balken met inbegrip van levering en plaatsing van alle nodige 

bevestigingsmiddelen en handelingen ter bevestiging van de balken tussen/aan de 
bevestigingsprofielen (bouten, moeren, sluitringen, kunststof sluitringen, draadstangen, 
eventuele lassen, enz.); 

- conservering van de bevestigingsmiddelen. 

64.2.1.1 Materialen 
De materialen zijn: 
- hout voor wrijf- en bergbalken volgens SB 260-30-4; 
- de bevestigingsmiddelen zijn: 

- bij stalen bevestigingsprofielen met verfsysteem en thermisch verzinkte/thermisch gespoten 
stalen bevestigingsprofielen met verfsysteem: draadstangen M24 uit roestvast staal klasse A4-
70 met bijhorende moeren en sluitringen volgens NBN EN ISO 3506-1 t.e.m. 4:2010; 

- bij thermisch verzinkte stalen bevestigingsprofielen zonder verfsysteem: thermisch verzinkte 
(tZn) draadstangen M20 sterkteklasse 8.8 en bijhorende thermisch verzinkte (tZn) moeren en 
sluitringen volgens SB 260-26-1 en NBN EN ISO 10684:2004; 

- sluitringen in nylon; 
- tenzij de opdrachtdocumenten anders vermelden betreft het soort tropisch hardhout waaruit de 

wrijfbalken en bergbalken worden vervaardigd Azobé. 

64.2.1.2 Kenmerken van de uitvoering 

64.2.1.2.A VORM EN AFMETINGEN 
Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten hebben de wrijf- en berghouten de afmeting 250 
mm x 250 mm in doorsnede. 
Alle hoeken van de balken dienen steeds schuin te worden afgewerkt waarbij de schuinte wordt 
bepaald door de horizontale en verticale afmeting van het af te schuinen gedeelte. Voor beiden, 
tenzij de opdrachtdocumenten anders voorschrijven, wordt dit vastgelegd op 12 % van de grootste 
lengtemaat in doorsnede. 

64.2.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De hoeveelheden worden uitgedrukt in m³. 
Enkel het netto geplaatste volume (m³) wordt in rekening gebracht. Boutgaten en afschuiningen 
worden niet in mindering gebracht.  
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64.2.3 Controles 
Alle controles gebeuren in aanwezigheid van de aanbestedende overheid en/of de door haar 
aangewezen instantie belast met de keuring. 
Naast de controles uit de bepalingen van SB 260-30-2.3 worden aansluitend de volgende controles 
uitgevoerd: 
- het bewijs van geleverd materiaal op basis van de leveringsbonnen en bijhorende certificaat van 

origine met bewijs van duurzame ontginning zoals vermeld onder SB 260-30-4; 
- de visuele controle op gebreken (kwasten, scheuren, maatafwijkingen, enz.) zoals vermeld onder  

SB 260-30-4; 
- de afwerking en beschadiging na plaatsing. 
Wrijfhouten of berghouten mogen slechts na goedkeuring door de aanbestedende overheid van de 
geleverde partij worden geplaatst. 
Indien na plaatsing alsnog gebreken of beschadigingen worden vastgesteld dienen de balken te 
worden vervangen door nieuwe. 

 Wrijfbalken en bergbalken uit kunststof 

64.3.1 Beschrijving 
Zijn inbegrepen: 
- levering van de balken uit kunststof; 
- alle bijhorende voorafgaandelijke behandelingen zoals afschuiningen van de randen en voorboren 

van boutgaten, enz.; 
- het op lengte maken van de stukken volgens geplande indeling; 
- plaatsen van de balken met inbegrip van levering en plaatsing van alle nodige 

bevestigingsmiddelen en handelingen ter bevestiging van de balken tussen/aan de 
bevestigingsprofielen (bouten, moeren, sluitringen, kunststof sluitringen, draadstangen, 
eventuele lassen, enz.); 

- conservering van de bevestigingsmiddelen. 

64.3.1.1 Materialen 
- Wrijf- en bergbalken uit kunststof. 
- De bevestigingsmiddelen zijn: 

- bij stalen bevestigingsprofielen met verfsysteem en thermisch verzinkte/thermisch gespoten 
stalen bevestigingsprofielen met verfsysteem: draadstangen M24 uit roestvast staal klasse A4-
70 met bijhorende moeren en sluitringen volgens NBN EN ISO 3506-1 t.e.m. 4:2010; 

- bij thermisch verzinkte stalen bevestigingsprofielen zonder verfsysteem: thermisch verzinkte 
(tZn) draadstangen M20 sterkteklasse 8.8 en bijhorende thermisch verzinkte (tZn) moeren en 
sluitringen volgens SB 260-26-1 en NBN EN ISO 10684:2004. 

- Sluitringen in nylon. 
De wrijfbalken zijn van polyethyleen met hoge dichtheid. Ze zijn bestand tegen UV-stralen, tegen 
algen en tegen oliën; ze absorberen geen water, ze zijn slijtvast en 100 % recycleerbaar. 
Het materiaal heeft de eigenschappen volgens tabel 32-64-1: 

Polyethyleen met hoge dichtheid (HDPE) 
Eigenschap Proefmethode Waarde Eenheid 
Dichtheid ISO 1183:1987 0,93 ± 0,04 g/cm³ 
Temperatuursbestendigheid  - 40 tot + 80 °C 
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Treksterkte ISO 527 > 9 MPa 
Rek bij breuk bij + 23 °C ISO 527 >= 50 % 
Shore Hardheid  ISO 868  48 – 55 Shore D 
Dynamische 
wrijvingscoëfficiënt 

ISO 8295 0,20 - 0,25 Kunststof/staal 
(droog) 

Abrasie weerstand NBN EN ISO 15527 400 Sand slurry test 
Tabel 32-64-64-1 

64.3.1.2 Kenmerken van de uitvoering 

64.3.1.2.A VORM EN AFMETINGEN 
Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten hebben de wrijf- en bergbalken de afmeting 250 
mm x 250 mm in doorsnede. 
Alle hoeken van de balken dienen steeds schuin te worden afgewerkt waarbij de schuinte wordt 
bepaald door de horizontale en verticale afmeting van het af te schuinen gedeelte. Voor beiden, 
tenzij de opdrachtdocumenten anders voorschrijven, wordt dit vastgelegd op 12 % van de grootste 
lengtemaat in doorsnede. 

64.3.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
Enkel het netto geplaatste volume (m³) wordt in rekening gebracht. Boutgaten en afschuiningen 
worden niet in mindering gebracht.  

64.3.3 Controles 
Volgende controles dienen te gebeuren in aanwezigheid van de aanbestedende overheid en/of de 
instantie belast met de keuring: 
- 1) bewijs van geleverd materiaal op basis van de leveringsbonnen en bijhorende technische fiche 

welke voorafgaandelijk aan de bestelling ter goedkeuring bij de aanbestedende overheid dient te 
worden ingediend; 

- 2) afwerking en beschadiging na plaatsing. 
Wrijfbalken of bergbalken mogen slechts na goedkeuring door de aanbestedende overheid van de 
geleverde partij worden geplaatst. 
Indien na plaatsing alsnog gebreken of beschadigingen worden vastgesteld dienen de balken te 
worden vervangen door nieuwe. 

 Bevestigingsprofielen voor wrijfbalken en bergbalken 

64.4.1 Beschrijving 
Indien er aan de te beschermen constructie uit beton, metselwerk of staal geen voorzieningen 
werden getroffen om wrijfbalken en bergbalken aan te bevestigen zijn afzonderlijke 
bevestigingsprofielen uit staal noodzakelijk. 
Zijn inbegrepen: 
- levering van de bevestigingsprofielen (hoekijzers/U-profielen/2 L-profielen/enz.) uit staal; 
- alle bijhorende voorafgaandelijke handelingen zoals chemische verankering inclusief inboren 

(ongeacht de inboordiepte of benodigde boordiameter), eventuele laswerkzaamheden, 
vastbouten aan staalconstructies, voorzien van boutgaten in staalconstructies met zo nodig 
herstelling van bestaande conservering, enz.); 
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- plaatsen van de bevestigingsprofielen aan de te beschermen constructie met inbegrip van de 
levering en plaatsing van alle nodige bevestigingsmiddelen (draadstangen, bouten, moeren, 
sluitringen, kunststof sluitringen, enz.); 

- conservering bevestigingsmiddelen; 
- inzet allerhande specifiek personeel/materieel en materiaal voor het werken onder de waterlijn 

wanneer de bevestigingspunten zich onder de waterlijn bevinden (bv. inzet van duikers, specifiek 
onderwatermaterieel, speciale producten voor chemische verankering onder water, enz.); 

- alle werken en aanhorigheden die met het geheel van leveren en plaatsen van de 
bevestigingsprofielen samenhangen. 

Zijn niet inbegrepen: 
- voor conservering van de bevestigingsprofielen wordt een afzonderlijke post voorzien. 

64.4.1.1 Materialen 
- Tenzij de opdrachtdocumenten anders vermelden worden de bevestigingsprofielen (hoekijzers/U-

profielen/L-profielen/enz.) vervaardigd uit staal S235 JR volgens SB 260-26-1. 
- De bevestigingsmiddelen zijn: 

- bij bevestigingsprofielen met verfsysteem of bevestigingsprofielen met thermische 
verzinking/metallisatie en verfsysteem: draadstangen of bouten M20 uit roestvast staal klasse 
A4-70 met bijhorende moeren en sluitringen volgens NBN EN ISO 3506-1 t.e.m. 4:2010; 

- bij thermisch verzinkte bevestigingsprofielen zonder verfsysteem:  
- bij montage op een betonnen of thermisch verzinkte stalen ondergrond: thermisch 

verzinkte (tZn) draadstangen of bouten M16 sterkteklasse 8.8 en bijhorende thermisch 
verzinkte (tZn) moeren en sluitringen volgens SB 260-26-1 en NBN EN ISO 10684:2004; 

- bij montage op een stalen ondergrond met verfsysteem of een thermisch 
verzinkte/thermisch gespoten stalen ondergrond met verfsysteem: bouten M20 uit 
roestvast staal klasse A4-70 met bijhorende moeren en sluitringen volgens NBN EN ISO 
3506-1 t.e.m. 4:2010; Tussen de sluitring uit roestvast staal en het bevestigingsprofiel 
wordt een nylon sluitring geplaatst. 

- Chemische verankering volgens de voorschriften van de leverancier. 
- Sluitringen in nylon. 
- Conservering van de bevestigingsprofielen volgens SB 260-33-1 voorzien in een afzonderlijke post. 

64.4.1.2 Wijze van uitvoering 
Bevestigingsprofielen worden verankerd aan staalconstructies door ofwel voorafgaandelijk aan de 
constructie te lassen ofwel naderhand aan de constructie te bouten.  
Bevestigingsprofielen worden verankerd in beton of metselwerk door middel van het vastbouten aan 
in het beton of metselwerk verankerde draadstangen. Deze draadstangen kunnen voorafgaandelijk 
aan het beton- of metselwerk op hun plaats worden gepositioneerd waardoor ze mee in de 
constructie worden ingewerkt. Het is om praktische redenen ook toegestaan de draadstangen te 
verankeren door middel van een chemische verankering.  
De opdrachtnemer dient zijn keuze voor het chemisch product en de wijze van aanbrengen ten 
behoeve van chemische verankering te staven aan de hand van technische fiches en aanbevelingen 
van de leverancier welke aantonen dat het bewuste product geschikt is voor deze toepassing. De 
opdrachtnemer houdt hierbij ten volle rekening met de mogelijkheid dat bepaalde onderdelen 
mogelijks ook onder de waterlijn dienen te worden uitgevoerd. De uitvoering van de chemische 
verankering gebeurt geheel conform de onderrichtingen van de leverancier die de werkwijze en de 
noodzakelijke boordiameter en inboordiepte opgeeft. Tenzij de opdrachtdocumenten anders 
vermelden wordt ook de minimale verankeringslengte opgegeven door de leverancier. 
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De opdrachtnemer legt al deze verantwoordingsstukken voorafgaandelijk aan de uitvoering ter 
goedkeuring voor aan de aanbestedende overheid. 
De schroefdraad van de draadstangen worden over 2/3 van het verankerde gedeelte beschadigd 
voorafgaandelijk aan de chemische verankering. Dit om loskomen/losdraaien bij het aandraaien van 
de moer te vermijden. Andere methoden welke hetzelfde resultaat beogen mogen mits voldoende 
staving ook ter goedkeuring worden voorgelegd aan de aanbestedende overheid. 
Tenzij de opdrachtdocumenten anders vermelden moeten de draadstangen na chemische 
verankering minimaal een trekkracht van 20 kN kunnen weerstaan. 

64.4.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
Enkel het netto geplaatste staalhoeveelheden in kilogram (kg) worden in rekening gebracht. 
Boutgaten worden niet in mindering gebracht.  

64.4.3 Controles 
De bevestigingsprofielen dienen gekeurd overeenkomstig de werkwijze van keuring bij 
staalconstructies (staalkwaliteit en laswerkzaamheden) volgens SB 260-26-1. 
De keuringen/controles op de verven en de uitvoering van de conservering gebeuren 
overeenkomstig SB 260-33-1. 

 Ankers voor wrijfbalken en bergbalken in voorziene nissen van beton of metselwerk 

64.5.1 Beschrijving 
Mogelijks worden in betonconstructies of metselwerk reeds nissen/uitsparingen voorzien 
waartussen wrijf- en bergbalken ingewerkt kunnen worden. In dit geval is het gebruik van 
afzonderlijke bevestigingsprofielen niet noodzakelijk en worden wrijf- en bergbalken rechtstreeks 
bevestigd aan draadstangen (ankers) die ofwel reeds bij de bouw van de constructie in het beton of 
metselwerk worden ingewerkt, ofwel naderhand worden ingeboord en vastgezet door middel van 
een chemische verankering.  
Zijn inbegrepen: 
- levering en plaatsing van de draadstangen; 
- chemische verankering volgens de voorschriften van de leverancier met inbegrip van het inboren 

(ongeacht de inboordiepte of benodigde boordiameter); 
- plaatsen van alle nodige bijhorende bevestigingsmiddelen (bouten, moeren, sluitringen, kunststof 

sluitringen, enz.); 
- conservering van de draadstangen en bijhorende bevestigingsmiddelen; 
- inzet allerhande specifiek personeel/materieel en materiaal voor het werken onder de waterlijn 

wanneer de bevestigingspunten zich onder de waterlijn bevinden (bv. inzet van duikers, specifiek 
onderwatermaterieel, speciale producten voor chemische verankering onder water, enz.); 

- alle werken en aanhorigheden die met het geheel van leveren en plaatsen van de ankers 
samenhangen. 

64.5.1.1 Materialen 
- Tenzij de opdrachtdocumenten anders vermelden, zijn de bevestigingsmiddelen thermisch 

verzinkte draadstangen M20 kwaliteit 8.8 en bijhorende thermisch verzinkte moeren en 
sluitringen volgens  
SB 260-26-1. 

- Sluitringen zijn in nylon. 
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- Tenzij de opdrachtdocumenten anders vermelden worden de bevestigingsmiddelen thermisch 
verzinkt volgens SB 260-33-1. 

64.5.1.2 Wijze van uitvoering 
De draadstangen kunnen voorafgaandelijk aan het beton- of metselwerk op hun plaats worden 
gepositioneerd waardoor ze mee in de constructie worden ingewerkt, echter, het is om praktische 
redenen ook toegestaan de draadstangen te verankeren door middel van een chemische 
verankering.  
De opdrachtnemer dient zijn keuze voor het chemisch product en de wijze van aanbrengen ten 
behoeve van chemische verankering te staven aan de hand van technische fiches en aanbevelingen 
van de leverancier welke aantonen dat het bewuste product geschikt is voor deze toepassing. De 
opdrachtnemer houdt hierbij ten volle rekening met de mogelijkheid dat bepaalde onderdelen 
mogelijks ook onder de waterlijn dienen te worden uitgevoerd. De uitvoering van de chemische 
verankering gebeurt geheel conform de onderrichtingen van de leverancier die de werkwijze en de 
noodzakelijke boordiameter en inboordiepte opgeeft. Tenzij de opdrachtdocumenten anders 
vermelden wordt ook de minimale verankeringslengte opgegeven door de leverancier. 
De opdrachtnemer legt al deze verantwoordingsstukken voorafgaandelijk aan de uitvoering ter 
goedkeuring voor aan de aanbestedende overheid. 
De schroefdraad van de draadstangen worden over 2/3 van het verankerde gedeelte beschadigd 
voorafgaandelijk aan de chemische verankering. Dit om loskomen/losdraaien bij het aandraaien van 
de moer te vermijden. Andere methoden welke hetzelfde resultaat beogen mogen mits voldoende 
staving ook ter goedkeuring worden voorgelegd aan de aanbestedende overheid. 
Tenzij de opdrachtdocumenten anders vermelden moeten de draadstangen na chemische 
verankering minimaal een trekkracht van 20 kN kunnen weerstaan. 

64.5.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
Het leveren en plaatsen van ankers voor de rechtstreekse bevestiging van wrijf- en bergbalken aan 
beton of metselwerk wordt verrekend volgens het aantal effectieve stuks (st.) geleverde en 
geplaatste ankers. 
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65 BESCHERMINGSPROFIELEN 

 Dekzerkprofielen uit staal 

65.1.1 Beschrijving 
Dekzerkprofielen zijn voorzieningen die bedoeld zijn om hoekige kanten van het verticale met het 
horizontale vlak van betonconstructies tegen schade te beschermen.  
Zij worden vervaardigd uit staal en kunnen afgerond of hoekig zijn.  
Dekzerkprofielen uit staal omvat: 
- het leveren en plaatsen van de dekzerkprofielen uit staal; 
- alle nodige hoekstukken en verankeringen; 
- het boren van ontluchtingsgaten; 
- alle laswerk; 
- alle bijhorende werken en leveringen. 
De conservering voor dekzerkprofielen uit staal is begrepen in de desbetreffende post van  
SB 260-33. 

65.1.1.1 Materialen 
De materialen zijn in S235JR volgens SB 260-26-1. 

65.1.1.2 Kenmerken van de uitvoering 

65.1.1.2.A AFMETINGEN 
De opdrachtdocumenten bepalen de afmetingen. 

65.1.1.2.B VERANKERINGEN 
Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten bestaan de verankeringen minimaal uit plaatstaal  
250 x 20 x 8 mm die afwisselend boven en onder om de 400 mm geplaatst worden. Het uiteinde van 
de ankering wordt uitgevoerd als “zwaluwstaart” over minstens 40 mm.  

65.1.1.2.C PLAATSING 
De dekzerkprofielen met hun verankering worden geplaatst samen met het wapeningsstaal in de 
bekisting. 
De dekzerkprofielen worden geplaatst volgens de regels van de kunst waarbij horizontale 
vervormingen groter dan 5 mm en verticale vervormingen groter dan 15 mm niet toegelaten zijn. 

65.1.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
Het leveren en plaatsen van dekzerken wordt verrekend per m. Het aantal geplaatste meter wordt 
ter plaatse opgemeten. 

 Randprofielen uit staal 

65.2.1 Beschrijving 
Randprofielen zijn voorzieningen die bedoeld zijn om hoekige kanten van het verticale met enig 
ander vlak (buiten het horizontale) van betonconstructies tegen schade te beschermen.  
Zij worden vervaardigd uit staal en kunnen afgerond of hoekig zijn. 
Randprofielen omvat: 



 UITRUSTINGEN EN AANHORIGHEDEN 

december 2021 standaardbestek 260 versie 2.0a 32-265  

- het leveren en plaatsen van de randprofielen uit staal; 
- alle nodige hoekstukken, verankeringen en verstijvingsplaten; 
- het boren van ontluchtingsgaten; 
- alle laswerk; 
- alle bijhorende werken en leveringen. 
De conservering voor randprofielen uit staal is begrepen in de desbetreffende post van  
SB 260-33. 

65.2.1.1 Materialen 
De materialen zijn in S235JR volgens SB 260-26-1. 

65.2.1.2 Kenmerken van de uitvoering 

65.2.1.2.A AFMETINGEN 
De opdrachtdocumenten bepalen de afmetingen. 

65.2.1.2.B VERANKERINGEN 
Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten bestaan de verankeringen minimaal uit plaatstaal 
150 x 20 x 8 mm die afwisselend boven en onder om de 400 mm geplaatst worden. Het uiteinde van 
de ankering wordt uitgevoerd als “zwaluwstaart” over minstens 25 mm.  

65.2.1.2.C PLAATSING 
De randprofielen met hun verankering worden geplaatst samen met het wapeningsstaal in de 
bekisting. 
De randprofielen worden geplaatst volgens de regels van de kunst waarbij vervormingen groter dan  
10 mm niet toegelaten zijn. 

65.2.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
Het leveren en plaatsen van randprofielen wordt verrekend per m. Het aantal geplaatste meter 
wordt ter plaatse opgemeten. 
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66 LADDERS 

 Algemene bepalingen 

66.1.1 Beschrijving 
Ladders zijn alle constructies om van een bepaald peil naar een ander peil te kunnen gaan.  
Ladders omvatten: 
- het leveren en plaatsen van de ladders inclusief alle onderdelen; 
- de verankeringen en bouten; 
- handgrepen en bijhorende verankering indien van toepassing; 
- alle laswerk; 
- alle bijhorende werken en leveringen. 

66.1.1.1 Materialen 
Ladders kunnen bestaan uit staal of uit kunststof. 

66.1.1.2 Wijze van uitvoering 
De ladders worden geplaatst volgens de aanduiding op de goedgekeurde uitvoeringstekeningen of 
volgens de onderrichtingen van de aanbestedende overheid. 
De ladders en hun verankeringen worden pas geplaatst na voltooiing van het kunstwerk of een 
onderdeel ervan.  
De ladders worden geplaatst volgens de regels van de kunst waarbij hun verticaliteit gewaarborgd 
blijft. 
De verankeringen voldoen aan de bepalingen van SB 260-32-6.1 met uitzondering van de bepalingen 
betreffende: 
- het materiaal van verankeringsbouten, verankeringsdraadstangen, borgingsring en moer; 
- de meetmethode voor hoeveelheden: de verankeringen zijn inbegrepen in de post voor de 

ladders. 

66.1.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De te plaatsen ladders worden uitgedrukt in stuks of per lopende meter. 

 Ladders uit staal 

66.2.1 Beschrijving 
De bepalingen van SB 260-32-66.1.1 zijn van toepassing. 
De conservering voor ladders en alle verschillende onderdelen is begrepen in de desbetreffende post 
van SB 260-33-1. 

66.2.1.1 Materialen 
De materialen zijn: 
- staal volgens SB 260-26-1. 
Het staal voor de ladders en de handgrepen is van de staalsoort S235 en de staalkwaliteit JR.  
Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen, worden de bevestigingselementen uitgevoerd als: 
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- bij ladders met verfsysteem of thermisch verzinkte ladders met verfsysteem: draadstangen of 
bouten uit roestvast staal klasse A4-70 met bijhorende moeren en sluitringen volgens NBN EN ISO 
3506-1 t.e.m. 4:2010; 

- bij thermisch verzinkte ladders zonder verfsysteem: 
- bij montage op een betonnen of thermisch verzinkte stalen ondergrond: thermisch verzinkte 

(tZn) draadstangen of bouten sterkteklasse 8.8 en bijhorende thermisch verzinkte (tZn) 
moeren en sluitringen volgens SB 260-26-1 en NBN EN ISO 10684:2004; 

- bij montage op een stalen ondergrond met verfsysteem of een thermisch verzinkte/thermisch 
gespoten stalen ondergrond met verfsysteem: bouten uit roestvast staal klasse A4-70 met 
bijhorende moeren en sluitringen volgens NBN EN ISO 3506-1 t.e.m. 4:2010. Tussen de 
sluitring uit roestvast staal en de ladder wordt een nylon sluitring geplaatst. 

66.2.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De meetmethode is volgens SB 260-32-66.1.2. 

 Ladders uit kunststof 

66.3.1 Beschrijving 
De bepalingen van SB 260-32-66.1.1 zijn van toepassing. 
Ladders omvatten bijkomend: 
- de uitvoeringstekeningen; 
- de proefmontage op de bouwplaats, vervolgens eventueel demonteren, afvoeren en opslaan. 

66.3.1.1 Materialen 
De ladders zijn uit kunststof en voldoen aan NBN EN ISO 14122-1 t.e.m. 4:2016. 
De ladders zijn bestand tegen zeewater en brak water. Zij kunnen niet rotten, zijn bestand tegen 
ultraviolette stralen, zetten niet uit, zijn bestand tegen temperatuursveranderingen en beschikken 
over een hogere drukvastheid. 
Tenzij de opdrachtdocument anders bepalen, worden de bevestigingsmiddelen in roestvast staal, van 
de klasse A4-70 uitgevoerd volgens NBN EN ISO 3506-1:2010 en NBN EN ISO 3506-2. 

66.3.1.2 Kenmerken van de uitvoering 

66.3.1.2.A UITVOERINGSTEKENINGEN 
De uitvoeringstekeningen voldoen aan SB 260-36. 
Bijkomend geldt: 
De uitvoeringstekeningen omvatten minstens alle technische specificaties met betrekking tot: 
- de materialen; 
- de geometrie en de toleranties; 
- de ontwerpbelastingen. 
De uitvoeringstekeningen worden voorafgaand aan de productie ter goedkeuring aan de 
aanbestedende overheid voorgelegd. Het is de opdrachtnemer niet toegelaten de productie of de 
uitvoering te starten zonder goedgekeurde tekeningen. 

66.3.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De meetmethode is volgens SB 260-32-66.1.2. 
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 Ladders uit aluminium 
De opdrachtdocumenten bepalen waaraan ladders uit aluminium voldoen. 

 Veiligheidsuitrusting voor vaste ladders 

66.5.1 Beschrijving 
Veiligheidsuitrusting voor vaste ladders wordt geïnstalleerd om het vallen te voorkomen. Deze 
veiligheidsuitrusting kan bij voorkeur een kooi zijn of een rail waarop een antivaltoestel loopt. 
De veiligheidsuitrusting voor vaste ladders omvat: 
- het ontwerp van de veiligheidsuitrusting; 
- het leveren en plaatsen van de veiligheidsuitrusting inclusief alle onderdelen; 
- de verankeringen en bouten; 
- uitschuifbare ladderbomen indien van toepassing; 
- alle bijhorende werken en leveringen. 

66.5.1.1 Materialen 
De veiligheidsuitrusting wordt indien mogelijk uitgevoerd in hetzelfde materiaal als de ladder. 

66.5.1.2 Kenmerken van de uitvoering 

66.5.1.2.A ONTWERP VAN DE VEILIGHEIDSUITRUSTING 
Het ontwerp van de veiligheidsuitrusting gebeurt volgens de bepalingen van SB 260-21-5.15.1. 

66.5.1.2.B KOOI 
De kooi voldoet aan de bepalingen van SB 260-21-5.15.1 en NBN EN 14122-4. 

66.5.1.2.C RAIL MET ANTIVALTOESTEL 
Bij een rail met antivaltoestel wordt de ladder uitgevoerd met een valbeveiliging waarbij het 
uitstappunt zo ingericht is dat het losnemen van de valbeveiliging op een veilige standplaats kan 
gebeuren. 
Een valapparaat met automatische blokkering in een geleiderail of geleiding, geleidt/begeleidt de 
gebruiker zonder dat handmatige instelling of afstelling tijdens het klimmen of dalen noodzakelijk is 
en blokkeert tijdens een val automatisch in de geleiding of geleiderail. Dit antivaltoestel voldoet aan 
NBN EN 353-1, NBN EN 14122-2 en NBN EN 14122-4. 
Het antivaltoestel wordt verbonden met een antivalgordel van de gebruiker (persoonlijke 
bescherming).  

66.5.1.2.D UITSCHUIFBARE LADDERBOMEN 
Indien vaste ladders niet 1m boven het te betreden aankomst niveau uitsteken, worden uitschuifbare 
ladderbomen voorzien. 

66.5.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De veiligheidsuitrusting wordt uitgedrukt in lopende meter of stuks. 
De uitschuifbare ladderbomen worden niet in rekening gebracht bij deze lopende meters of zijn 
inbegrepen in de stuks. 
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67 GELEIDINGSVOORZIENINGEN 

 Algemene bepalingen 
Geleidingsvoorzieningen (ook genoemd remmingswerken of geleidewerken) zijn constructies uit 
staal of hout met als doel schepen zodanig te begeleiden dat zowel het schip als het kunstwerk wordt 
beschermd. 
Geleidingsvoorzieningen omvatten het leveren en plaatsen in gebruiksklare toestand van:  
- de volledige stalen of houten constructie; 
- alle bevestigingen en toebehoren; 
- het geleidend materiaal (kunststof wrijfbalken of houten wrijfbalken); 
- de conservering; 
- de berekeningsnota. 
De opdrachtnemer ontwerpt zelf de geleidingsvoorzieningen, tenzij de opdrachtdocumenten de 
karakteristieke vorm, afmetingen, materialen,… al vermelden. Hij houdt rekening met de afmetingen 
en de principiële aanduidingen zoals getekend op de plans, de krachten die via de 
geleidingsvoorzieningen overgedragen worden, de speling, de omgevingsvoorwaarden,… 
De opdrachtnemer motiveert zijn ontwerp in een berekeningsnota. Deze is omstandig uitgewerkt en 
gemakkelijk leesbaar. 

 Geleidingsvoorzieningen in staal 

67.2.1 Beschrijving 

67.2.1.1 Materialen 
De geleidingsvoorzieningen zijn in staal. De staalsoort en staalkwaliteit volgt uit de berekeningsnota 
van de opdrachtnemer, tenzij ze opgelegd zijn in de opdrachtdocumenten. 
Wrijfbalken kunnen uit kunststof zijn. 
Houten wrijfbalken zijn volgens SB 260-30. De houtsoort is Azobé. 
Bevestigingsmiddelen voor het bevestigen van de kunststof of houten wrijfbalken zijn in roestvast 
staal A4 volgens SB 260-26. 
Bevestigingsmiddelen voor de stalen structuur zijn uit roestvast staal klasse A4-70 volgens NBN EN 
ISO 3506-1 t.e.m. 4:2010. 

67.2.1.2 Kenmerken van de uitvoering 
De bepalingen van SB 260-26 zijn van toepassing voor de staalconstructie. 
De conservering is volgens SB 260-33. 

67.2.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
Voor het staal zijn de bepalingen van SB 260-26 van toepassing. 
Voor de conservering zijn de bepalingen van SB 260-33 van toepassing. 
Voor de houten wrijfbalken zijn de bepalingen van SB 260-30 van toepassing. 

67.2.3 Controles 
Voor het staal zijn de bepalingen van SB 260-26 van toepassing. 
Voor de conservering zijn de bepalingen van SB 260-33 van toepassing. 
Voor de houten wrijfbalken zijn de bepalingen van SB 260-30 van toepassing. 



UITRUSTINGEN EN AANHORIGHEDEN  

32-270 standaardbestek 260 versie 2.0a december 2021 

 Geleidingsvoorzieningen in hout 

67.3.1 Beschrijving 

67.3.1.1 Materialen 
De geleidingsvoorzieningen zijn in hout volgens SB 260-30. Tenzij de opdrachtdocumenten anders 
voorschrijven, is de houtsoort Azobé. 
Bevestigingsmiddelen zijn in roestvast staal A4 volgens SB 260-26. 

67.3.1.2 Kenmerken van de uitvoering 
De bepalingen van SB 260-30 zijn van toepassing. 

67.3.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De bepalingen van SB 260-30 zijn van toepassing. 

67.3.3 Controles 
De bepalingen van SB 260-30 zijn van toepassing. 
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68 GELEIDINGSBEUGELS 

 Algemene bepalingen 

68.1.1 Beschrijving 
Geleidingsbeugels zijn beugels die enerzijds bevestigd worden op een te geleiden basisconstructie 
(bv. een drijvende steiger) en die anderzijds het geleidingselement (bv. buispalen, staven, stangen of 
kabels) volledig omgorden met een geringe maar voldoende speling om enerzijds geringe afwijkingen 
in de verticaliteit van het geleidingselement te kunnen compenseren en anderzijds het klemmen te 
vermijden. 
Geleidingsbeugels omvatten het leveren en plaatsen in gebruiksklare toestand van:  
- de volledige metalen beugelconstructie; 
- alle bevestigingen en toebehoren; 
- het geleidend materiaal (bv. de duurzame bekleding of de blokken in een slijtvaste zelfsmerende 

kunststof); 
- de conservering en de voorbereiding (bv. stralen), voor zover hier geen afzonderlijke post voor in 

de opdrachtdocumenten voorzien wordt; 
- de berekeningsnota; 
- alle bijhorende leveringen en werken. 
De bevestigingsmiddelen en verankeringen zijn vervaardigd uit roestvast staal van de klasse A4-70 
volgens NBN EN ISO 3506-1 t.e.m. 3:2010. 

68.1.1.1 Kenmerken van de uitvoering 

68.1.1.1.A BEREKENINGSVOORSCHRIFTEN 
De opdrachtnemer ontwerpt zelf de geleidingsbeugels, tenzij de opdrachtdocumenten de 
karakteristieke vorm, afmetingen en bevestigingspunten reeds vermelden. Hij houdt rekening met de 
afmetingen (diameter, breedte) van het geleidingselement en de principiële aanduidingen zoals 
getekend op de plans, de krachten die via het geleidingselement overgedragen worden, de speling, 
de demonteerbaarheid, de omgevingsvoorwaarden,… 
Zowel de beugels zelf, als de bevestigingen (boutverbindingen of lassen) aan de basisconstructie 
moeten voldoende sterk zijn om alle optredende belastingen te kunnen opnemen.  
De opdrachtnemer motiveert zijn ontwerp in een berekeningsnota. Deze is omstandig uitgewerkt en 
gemakkelijk leesbaar. De berekeningsnota omvat een controle van de krachten die via de 
geleidingsbeugel(s) tussen het te geleiden voorwerp en de rest van de constructie overgedragen 
worden. 

68.1.1.1.B VORM EN AFMETINGEN 
De opdrachtnemer legt de afmetingen vast in een berekeningsnota, tenzij de afmetingen zijn 
vastgelegd in de opdrachtdocumenten. 

68.1.1.2 Wijze van uitvoering 
De montage van de geleidingsbeugels wordt uitgevoerd volgens de onderrichtingen van de fabrikant 
en de resultaten van de berekeningsnota. 

68.1.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De opmeting geschiedt door telling. 
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68.1.3 Controles 
De controles bestaan uit de materiaalcontroles. Hiervoor wordt verwezen naar SB 260-26.2.3. 

 Geleidingsbeugels in staal 

68.2.1 Beschrijving 

68.2.1.1 Materialen 
De geleidingsbeugels zijn in thermisch verzinkt staal van minimaal de kwaliteit S355J0 of uit wat volgt 
uit een berekeningsnota van de opdrachtnemer. Het thermisch verzinken gebeurt beiden volgens 
SB 260-33-1.6. 
De minimumdiameter van de staven wordt opgegeven in de opdrachtdocumenten. Bij ontstentenis 
hebben de staven een minimumdiameter van 25 mm. 

68.2.1.2 Kenmerken van de uitvoering 
De bepalingen van SB 260-32-68.1.1.1 zijn van toepassing. 

68.2.1.3 Wijze van uitvoering 
De bepalingen van SB 260-32-68.1.1.2 zijn van toepassing. 
De opdrachtnemer neemt de nodige maatregelen opdat er geen contact zou zijn tussen het metaal 
van de geleidingsbeugels en het metaal van het geleidingselement. 
De geleiding der beugels moet gebeuren door een duurzame bekleding/blokken in een slijtvaste 
zelfsmerende kunststof (bv. gegrafiteerde polyamide).  
Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten wordt dezelfde conservering gebruikt als deze 
voor de basisconstructie. 

68.2.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De bepalingen van SB 260-32-68.1.2 zijn van toepassing. 

68.2.3 Controles 
De bepalingen van SB 260-32-68.1.3 zijn van toepassing. 

 Geleidingsbeugels in aluminium 

68.3.1 Beschrijving 

68.3.1.1 Materialen 
De geleidingsbeugels zijn vervaardigd uit gegoten of getrokken aluminium. De leverancier legt een 
attest van de fabriek voor, waarin o.a. de volledige scheikundige samenstelling wordt gegeven. 
Het gegoten aluminium is van de type legering Sg-A1- S17-Mg-Tr, volgens de voorschriften van  
NBN P21-101:1972. 
Het getrokken aluminium voldoet aan de volgende voorwaarden: 
- trekweerstand (N/mm²): minimum 180; 
- elasticiteitsgrens (0,2 %) (N/mm²): minimum 130; 
- verlenging bij breuk (%): minimum 10. 
Volgende proeven worden uitgevoerd op het afgewerkt product: 
- trekproef; 
- meting Brinell-hardheid; 
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- scheikundige analyse. 

68.3.1.2 Kenmerken van de uitvoering 
De bepalingen van SB 260-32-68.1.1.1 zijn van toepassing. 

68.3.1.3 Wijze van uitvoering 
De bepalingen van SB 260-32-68.1.1.2 zijn van toepassing. 
De opdrachtnemer neemt de nodige maatregelen opdat er geen contact zou zijn tussen het metaal 
van de geleidingsbeugels en het metaal van het geleidingselement. 
De geleiding der beugels moet gebeuren door een duurzame bekleding/blokken in een slijtvaste 
zelfsmerende kunststof (bv. gegrafiteerde polyamide). De aluminiumbolders en het onderstel zijn 
vervaardigd uit gegoten of getrokken aluminium. De leverancier legt een attest van de fabriek voor, 
waarin o.a. de volledige scheikundige samenstelling wordt gegeven. 
Het gegoten aluminium is van de type legering Sg-A1- S17-Mg-Tr, volgens de voorschriften van  
NBN P21-101:1972. 

68.3.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De bepalingen van SB 260-32-68.1.2 zijn van toepassing. 

68.3.3 Controles 
De bepalingen van SB 260-32-68.1.3 zijn van toepassing. 
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69 AFDEKPLAATJES VOOR DE GRONDANKERS 

 Algemene bepalingen 

69.1.1 Beschrijving 
In geval de grondankers toegankelijk moeten blijven, worden er demonteerbare afdekplaatjes 
gebruikt die ervoor zorgen dat de ankerkop nadien nog toegankelijk is voor controle/naspannen. 
De afdekplaatjes voor de grondankers omvatten: 
- het leveren en plaatsen van de afdekplaat voor de grondankers; 
- de rubberen dichting en bevestigingsmiddelen; 
- alle verrichtingen nodig voor een uitvoering volgens de regels van de kunst. 
De conservering voor de afdekplaat voor grondankers is begrepen in de desbetreffende post van  
SB 260-33. 

69.1.2 Materialen 
De materialen zijn: 
- staal volgens SB 260-26-1; 
- rubber volgens de bepalingen van SB 260-32-15; 
- thermisch verzinkte (tZn) ankerbouten sterkteklasse 8.8 met bijhorende thermisch verzinkte (tZn) 

moeren en sluitringen volgens SB 260-26-1 en NBN EN ISO 10684:2004. 

69.1.3 Kenmerken van de uitvoering 
De afdekplaat bestaat uit een thermisch verzinkte stalen plaat S235JR, is voorzien van een 
aangepaste verstijvingsstructuur en is gemakkelijk te openen en te sluiten.  
Er wordt een dichting voorzien over de hele omtrek, door middel van een rubberen ring welke op 
boven- en ondervlak voorzien is van groeven. De rubberpakking is ingesloten tussen twee strippen 
derwijze dat bij het aanspannen van de bouten de rubberpakking de hele ruimte tussen die strippen 
vult. 
De rubberpakking voldoet aan de bepalingen van SB 260-32-15. 
De bevestiging en aanspanning van deze afdekplaatjes gebeurt door middel van thermisch verzinkte 
(tZn) bouten sterkteklasse 8.8 met bijhorende thermisch verzinkte (tZn) moeren en sluitringen 
volgens  
SB 260-26-1 en NBN EN ISO 10684:2004. 
De verankeringen voldoen aan de bepalingen van SB 260-32-6.5 met uitzondering van de bepalingen 
betreffende: 
- het materiaal van verankeringsstaven, moeren, tegenmoeren en onderlegringen; 
- de meetmethode voor hoeveelheden: de verankeringen zijn inbegrepen in de post voor de 

afdekplaatjes. 
De bouten mogen niet buiten het voorvlak van de constructie uitsteken. 
De afdekplaat (met de rubberen ring en bevestigingsmiddelen) zorgt ervoor dat de ankerkop blijvend 
water- en luchtdicht afgesloten is in gesloten stand. 

 Meetmethode voor hoeveelheden 
De opmeting gebeurt door telling van het aantal stuks. 
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81 AFDICHTINGSPROFIELEN EN PAKKINGEN IN RUBBER 

 Algemene bepalingen voor rubberen profielen en pakkingen 

81.1.1 Beschrijving 

81.1.1.1 Materialen 
Het rubber voldoet aan de bepalingen van SB 260-32-15. 

81.1.1.2 Karakteristieken 
Het milieu waarin de rubber zal gebruikt worden is zout, zoet of brak water of vochtige atmosfeer 
juist boven water.  
De uitzetting in een richting haaks op de kracht wordt niet verhinderd. 
De rubber is van de soort bestemd voor lage temperaturen 
Het materiaal wordt bij plaatsing niet zwaar belast. 

81.1.1.3 Kwaliteitseisen 
De rubber moet elastisch blijven, zelfs onder langdurige normale vervorming, onder vermoeiing door 
periodieke belastingen, onder langdurige inactiviteit, onder tijdelijke samendrukking door een 
vreemd lichaam dat zou gekneld worden tussen de rubber en zijn contactoppervlakken. 

81.1.1.4 Uitvoering 
De juiste vorm, aard en karakteristieken van de rubber worden door de opdrachtnemer bepaald, 
eventueel aan de hand van proeven en rekening houdend met de hierboven vermelde voorschriften 
en eisen, en eventueel met de resultaten van de andere studies van de opdrachtnemer. 
Alle gegevens en de volledige studie worden door de opdrachtnemer ter goedkeuring voorgelegd aan 
de aanbestedende overheid, alvorens over te gaan tot levering en plaatsing. 

81.1.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
Alle posten omvatten steeds de levering en plaatsing (inclusief eventueel de bevestiging) van de 
beschreven elementen. 
Eventuele overlengtes die worden verwijderd bij montage, zijn een last van de aanneming. 
Het leveren van een overlengte voor beproeving is een last van de aanneming. 
De levering van de reservestukken op een plaats aan te duiden door de aanbestedende overheid is 
een aannemingslast. 
- Voor de posten met als eenheid m wordt per profieltype en profielgeometrie voor iedere 

verschillende gebruikte lengte, een reservestuk met de overeenkomstige lengte geleverd. 
- Voor de posten met als eenheid stuks worden per type een set reservepakkingen (d.w.z. twee 

reservestuks) geleverd. 

81.1.3  Controles 
De rubber wordt beproefd in de toestand bij levering en na veroudering, volgens de proefmethodes 
volgens de bepalingen van SB 260-32-15. 
De aanbestedende overheid kan overgaan tot het laten uitvoeren van bijkomende proeven op de 
afgewerkte stukken om bij het werkelijke rubberstuk het krachten- indrukkingsdiagramma na te 
gaan, zowel voor als na veroudering. 
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Indien een gevulkaniseerde staalplaat aanwezig is in of aan een rubberen element, kan ook de 
hechting rubber-staal uitgetest worden. 
De kosten van deze proeven zijn voor de opdrachtnemer als de resultaten ervan niet voldoen. 
De rubber wordt bovendien gecontroleerd op een effectieve dichtende werking. 

 Afdichtingsprofielen "muzieknoot" met enkelzijdige bevestiging 

81.2.1 Beschrijving 
De bepalingen van SB 260-32-81.1.1 zijn van toepassing. 

81.2.1.1 Materialen 
Het te gebruiken afdichtingsprofiel is een rubberen “muzieknoot”-profiel met enkelzijdige 
bevestiging. 

81.2.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De bepalingen van SB 260-32-81.1.2 zijn van toepassing. 
De opmeting gebeurt per strekkende meter, door het meten van de brutolengte zoals weergeven op 
de door de aanbestedende overheid goedgekeurde uitvoeringstekeningen. 

81.2.3 Controles 
De bepalingen van SB 260-32-81.1.3 zijn van toepassing. 

 Afdichtingsprofielen "muzieknoot" met dubbelzijdige bevestiging 

81.3.1 Beschrijving 
De bepalingen van SB 260-32-81.1.1 zijn van toepassing. 

81.3.1.1 Materialen 
Het te gebruiken afdichtingsprofiel is een rubberen “muzieknoot”-profiel met dubbelzijdige 
bevestiging. 

81.3.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De bepalingen van SB 260-32-81.1.2 zijn van toepassing. 
De opmeting gebeurt per strekkende meter, door het meten van de brutolengte zoals weergeven op 
de door de aanbestedende overheid goedgekeurde uitvoeringstekeningen. 

81.3.3 Controles 
De bepalingen van SB 260-32-81.1.3 zijn van toepassing. 

 Afdichtingsprofielen “D-fender”  

81.4.1 Beschrijving 
De bepalingen van SB 260-32-81.1.1 zijn van toepassing. 

81.4.1.1 Materialen 
Het te gebruiken afdichtingsprofiel is een rubberen “D-fender”. 
De rubber is van de soort natuurrubber/styreenrubber (NR/SBR). 
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81.4.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De bepalingen van SB 260-32-81.1.2 zijn van toepassing. 
De opmeting gebeurt per strekkende meter, door het meten van de brutolengte zoals weergeven op 
de door de aanbestedende overheid goedgekeurde uitvoeringstekeningen. 

81.4.3 Controles 
De bepalingen van SB 260-32-81.1.3 zijn van toepassing. 

 Afdichtingsprofielen “Rubberflap” 

81.5.1 Beschrijving 
De bepalingen van SB 260-32-81.1.1 zijn van toepassing. 

81.5.1.1 Materialen 
Het te gebruiken afdichtingsprofiel is een “rubberflap”-profiel. 

81.5.2 Meetmethoden voor hoeveelheden 
De bepalingen van SB 260-32-81.1.2 zijn van toepassing. 
De opmeting gebeurt per strekkende meter, door het meten van de brutolengte zoals weergeven op 
de door de aanbestedende overheid goedgekeurde uitvoeringstekeningen. 

81.5.3 Controles 
De bepalingen van SB 260-32-81.1.3 zijn van toepassing. 

 Afdichtingsprofielen “Hoekprofiel”  

81.6.1 Beschrijving 
De bepalingen van SB 260-32-81.1.1 zijn van toepassing. 

81.6.1.1 Materialen 
Het te gebruiken afdichtingsprofiel is een rubberen “hoek”-profiel. 

81.6.2 Meetmethoden voor hoeveelheden 
De bepalingen van SB 260-32-81.1.2 zijn van toepassing. 
De opmeting gebeurt per strekkende meter, door het meten van de brutolengte zoals weergeven op 
de door de aanbestedende overheid goedgekeurde uitvoeringstekeningen. 

81.6.3 Controles 
De bepalingen van SB 260-32-81.1.3 zijn van toepassing. 

 Platte rubberpakkingen bij waterdichte deksels 

81.7.1 Beschrijving 
De bepalingen van SB 260-32-81.1.1 zijn van toepassing. 

81.7.1.1 Materialen 
De rubberpakking bij waterdichte deksels gebeurt door een platte rubberen ring die op boven- en 
ondervlak voorzien is van groeven. 
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De rubber is van de soort natuurrubber/styreenrubber (NR/SBR) en van het type WG. 
Zijn inbegrepen: 
- het gepast vlak afwerken van de tegenvlakken, teneinde een waterdichte afsluiting te bekomen. 

81.7.1.2 Uitvoering 
De rubberpakking bevindt zich ter plaatse van de afdichtingsvlakken van de waterdichte deksels van 
de mangaten en/of op de plaatsen zoals weergeven op de door de aanbestedende overheid 
goedgekeurde uitvoeringstekeningen. 
De rubberpakking is ingesloten tussen twee strippen. 

81.7.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De bepalingen van SB 260-32-81.1.2 zijn van toepassing. 
De opmeting gebeurt in hoeveelheid stuks, door telling van het aantal stuks. 

81.7.3 Controles 
De bepalingen van SB 260-32-81.1.3 zijn van toepassing. 

 Platte rubberpakkingen 

81.8.1 Beschrijving 
De bepalingen van SB 260-32-81.1.1 zijn van toepassing. 

81.8.1.1 Materialen 
De rubber is van de soort natuurrubber/styreenrubber (NR/SBR) en van het type WG. 
Zijn inbegrepen: 
- het gepast vlak afwerken van de tegenvlakken, teneinde een waterdichte afsluiting te bekomen. 

81.8.1.2 Uitvoering 
De rubberpakking bevindt zich op de plaatsen zoals weergeven op de door de aanbestedende 
overheid goedgekeurde uitvoeringstekeningen. 
De rubberpakking is ingesloten tussen twee strippen. 

81.8.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De bepalingen van SB 260-32-81.1.2 zijn van toepassing. 
De opmeting gebeurt in hoeveelheid stuks, door telling van het aantal stuks. 

81.8.3 Controles 
De bepalingen van SB 260-32-81.1.3 zijn van toepassing. 

 Toruspakkingen 

81.9.1 Beschrijving 
De bepalingen van SB 260-32-81.1.1 zijn van toepassing. 

81.9.1.1 Materialen 
De rubber is van de soort natuurrubber/styreenrubber (NR/SBR) en van het type WG. 
Zijn inbegrepen: 
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- het gepast afwerken van de tegenvlakken waarin de torus wordt tussen gedrukt. 

81.9.1.2 Uitvoering 
De rubberpakking bevindt zich op de plaatsen zoals weergeven op de door de aanbestedende 
overheid goedgekeurde uitvoeringstekeningen. 
De rubberpakking is ingesloten tussen twee strippen. 

81.9.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De bepalingen van SB 260-32-81.1.2 zijn van toepassing. 
De opmeting gebeurt in hoeveelheid stuks, door telling van het aantal stuks. 

81.9.3 Controles 
De bepalingen van SB 260-32-81.1.3 zijn van toepassing. 
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82 AANSLAGBALKEN 

 Algemene bepalingen 

82.1.1 Beschrijving 
Aanslagbalken zijn balken die bevestigd worden op beweegbare waterkerende constructies en 
zorgen voor een correcte krachtsoverdracht en waterdichte aansluiting. 

82.1.1.1 Materialen 

82.1.1.2 Kenmerken van de uitvoering 
Om een correcte krachtsoverdracht en een waterdichte aansluiting te kunnen realiseren, raken de 
aanslagbalken van de beweegbare waterkerende constructie in de waterkerende positie perfect over 
het gehele contactvlak met de omgevende vaste en/of het gehele contactvlak tussen beweegbare 
waterkerende constructies onderling.  
Het contactvlak tussen de aanslagbalk en het geconserveerde staal wordt beschermd door het 
aanbrengen van een isolerend en afdichtend materiaal conform SB 260-32-84. 
De aanslagbalken worden geleverd en geplaatst met een overdikte (in de richting loodrecht op het 
aanslagvlak) om een perfecte aansluiting met het contactvlak te kunnen realiseren door middel van 
het bijschaven van de aanslagbalken. De opdrachtnemer houdt rekening met de 
uitvoeringstoleranties van zowel de vaste als de beweegbare waterkerende constructie. 

82.1.1.2.A BEREKENINGSVOORSCHRIFTEN 
Tenzij anders bepaald in de opdrachtdocumenten worden de aanslagbalken zo gedimensioneerd dat 
zij kunnen weerstaan aan de optredende oplegreacties ter hoogte van de aanslagbalken wanneer de 
beweegbare waterkerende constructie onderhevig is aan de optredende waterpeilverschillen. 
De opdrachtnemer legt een berekeningsnota ter goedkeuring voor aan de aanbestedende overheid. 

82.1.1.2.B UITVOERINGSTEKENINGEN 
De uitvoeringstekeningen voldoen aan SB 260-36. 
Bijkomend geldt: 
De uitvoeringstekeningen omvatten minstens alle technische specificaties met betrekking tot: 
- de materialen; 
- de geometrie en de toleranties; 
- de voorzieningen met betrekking tot de bevestiging 

(bevestigingsprofielen/bouten/moeren/tussenringen/ankers/lassen/enz.); 
- de conservering; 
- de randvoorwaarden voor het inbouwen (in welke fase,…). 
Deze uitvoeringstekeningen bevatten minstens een globaal overzicht en voldoende detailleringen per 
balk. 
De uitvoeringstekeningen worden voorafgaand aan de productie ter goedkeuring aan de 
aanbestedende overheid voorgelegd. Het is de opdrachtnemer niet toegelaten de productie of de 
uitvoering te starten zonder goedgekeurde tekeningen. 
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82.1.1.3 Wijze van uitvoering 
De aanslagbalken worden geplaatst zoals bepaald in de opdrachtdocumenten en de aanbevelingen 
van de aanbestedende overheid. De aanslagbalken mogen geen uitstekende delen hebben. Alle 
bevestigingsmiddelen moeten derhalve voldoende diep verzonken zijn om slijtage op te vangen. 
Het monteren van aanslagbalken gebeurt in de werkplaats. 

 Aanslagbalken uit hout 

82.2.1 Beschrijving 
De aanslagbalken omvatten: 
- het leveren van de aanslagbalken; 
- alle bijhorende voorafgaandelijke behandelingen zoals afschuiningen van de randen en voorboren 

van boutgaten, enz.; 
- het op lengte maken van de stukken volgens geplande indeling; 
- het plaatsen en monteren van de aanslagbalken op de beweegbare waterkerende constructie met 

inbegrip van levering en plaatsing van alle nodige bevestigingsmiddelen en handelingen ter 
bevestiging van de aanslagbalken aan de beweegbare waterkerende constructie; 

- conservering van de bevestigingsmiddelen conform SB 260-33; 
- De eventuele levering van nieuwe aanslagbalken, indien na plaatsing alsnog beschadigingen of 

gebreken/onvolkomenheden worden vastgesteld. 
Het leveren en aanbrengen van een isolerend en afdichtend materiaal is begrepen in de 
desbetreffende post van SB 260-32-84. 

82.2.1.1 Materialen 
De materialen zijn: 
- de aanslagbalken worden vervaardigd uit tropisch hardhout van sterkteklasse D70 volgens 

SB 260-30-2 en SB 260-30-7; 
- tenzij de opdrachtdocumenten anders vermelden zijn de bevestigingsmiddelen van het type 

roestvast stalen bouten A4-70 van de maat M16 volgens SB 260-26-1 met bijhorende moeren, 
tegenmoeren, onderlegringen, …; 

82.2.1.2 Kenmerken van de uitvoering 

82.2.1.2.A VORM EN AFMETINGEN 
Tenzij anders bepaald in de opdrachtdocumenten hebben de aanslagbalken de afmeting 150 mm 
x 150 mm in doorsnede. 
Alle hoeken van de aanslagbalken worden schuin afgewerkt. Tenzij anders bepaald in de 
opdrachtdocumenten bedraagt de hoekafschuining 10 mm x 10 mm. 
De voormelde afschuining van de hoeken wordt vergroot indien de onderliggende las dit vereist. 
De aanslagbalken bestaan per richting uit één geheel. Voor lengtes boven de 6 m kan het 
noodzakelijk zijn om een opdeling te voorzien. Het aantal opdelingen moet tot een minimum beperkt 
worden.  
Bij opdeling van de aanslagbalk hebben de individuele balkstukken een minimale lengte van 3 m. 
Het verbinden van de verschillende balkstukken gebeurt via een liplas die zichtbaar is in het 
aanslagvlak. De lengte van de liplas is minimaal 500 mm en verloopt schuin met aan de uiteinde een 
rechtopstaande rand van voldoende dikte. Na montage wordt er in het midden van de overgang een 
tap, minimaal diameter 30 mm, met epoxy ingelijmd. 
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De opdrachtnemer legt vooraf een voorstel ter goedkeuring voor aan de aanbestedende 
overheid.  

82.2.1.3 Wijze van uitvoering 
Het hout wordt geschaafd volgens de voorschriften van SB 260-26-7.1.1.2.A.7.  
De aanslagbalk mag niet verwijderd worden na de schaafwerken. 

82.2.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De hoeveelheden worden uitgedrukt in m³.  
Enkel het netto geplaatste volume wordt in rekening gebracht. Boutgaten en afschuiningen worden 
niet in mindering gebracht.  

82.2.3 Controles  
Alle controles gebeuren in aanwezigheid van de aanbestedende overheid en/of de door haar 
aangewezen instantie belast met de keuring. 
Naast de controles uit de bepalingen van SB 260-30-2.3 worden aansluitend de volgende controles 
uitgevoerd: 
- het bewijs van geleverd materiaal op basis van de leveringsbonnen en bijhorende certificaat van 

origine met bewijs van duurzame ontginning zoals vermeld onder SB 260-30-2; 
- de visuele controle op gebreken (kwasten, scheuren, maatafwijkingen, enz.) zoals vermeld onder 

SB 260-30-7; 
- Na plaatsing en schaving: 

- controle op een perfecte aanslag en waterdichting over de hele lengte van de aanslagbalken 
onderling en/of het dagvlak van de omgevende vaste constructie. 

- controle op afwerking, beschadiging en nieuwe gebreken/onvolkomenheden. 
De geleverde houten balken mogen slechts na goedkeuring van de aanbestedende overheid worden 
gemonteerd. 
Indien na montage/plaatsing alsnog gebreken of beschadigingen worden vastgesteld, worden de 
houten balken vervangen door nieuwe. 

 Aanslagbalken uit kunststof 
De modaliteiten betreffende aanslagbalken uit kunststof worden bepaald in de 
opdrachtdocumenten. 
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83 ULTRA HOOG MOLECULAIR POLYETHYLEEN (UHMWPE) 

 Algemene bepalingen 

83.1.1 Beschrijving 

83.1.1.1 Materialen 
Het materiaal is bestand tegen UV-licht, algen en oliën. Daarbij dient het 100 % recycleerbaar te zijn. 

83.1.1.1.A VIRGINMATERIAAL 
Het geleverde materiaal bestaat uit “Virgin Material”. Het leveren van gerecycleerd en/ of 
geregenereerd materiaal, waarin voor het overgrote deel moedermateriaal is verwerkt, is niet 
toegelaten. De kleur is zwart.  

Ultra Hoog Moleculair Polyethyleen (UHMWPE) 
Eigenschap Proefmethode Waarde Eenheid 
Moleculair gewicht ASTM D 6474 > 4 1E6 g/ mol 
Dichtheid ISO 1183:1987 0,93- 0,95 g/cm³ 
Temperatuursbestendigheid  - 80 to + 80 °C 
Smeltpunt ISO 3146 130 - 140 °C 
Vloeigrens ISO 527 >= 17 MPa 
Rek bij vloeien ISO 527 >= 8 % 
Breuksterkte bij + 23 °C ISO 527 >= 30 MPa 
Rek bij breuk bij + 23 °C ISO 527 >= 50 % 
Notch impact strenght ISO 179 No break - 
Notch impact strenght NBN EN ISO 11542-2 >= 130 mJ/mm² 
Kogeldrukhardheid 30 s ISO 2039-1 >= 38 MPa 
Shore Hardheid  ISO 868  >= 60 Schore D 
Buigsterkte (3,5 %) ISO 178 >= 27 MPa 
Elasticiteitsmodulus ISO 527 >= 650 MPa 
Dynamische 
wrijvingscoëfficiënt 

ISO 8295 < 0,10 Kunststof/staal 
(nat) 

Dynamische 
wrijvingscoëfficiënt 

ISO 8295 0,10 - 0,25 Kunststof/staal 
(droog) 

Abrasie weerstand Volgens 6.3.5 van 
DIN 16972:1995 

100 Sand slurry test 

Tabel 32-83-1 

83.1.1.1.B MATERIAAL MET BEPERKT GEHALTE AAN REGENERAAT 
Het betreft hier gerecycleerd en/of geregenereerd materiaal, waarin het overgrote deel 
moedermateriaal is verwerkt. 

Ultra Hoog Moleculair Polyethyleen (UHMWPE) 
Eigenschap Proefmethode Waarde Eenheid 
Moleculair gewicht ASTM D 6474 > 3 1E6 g/ mol 
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Dichtheid ISO 1183:1987 0,93 - 0,96 g/cm³ 
Temperatuursbestendigheid  - 80 to + 80 °C 
Smeltpunt ISO 3146 130 – 140 °C 
Vloeigrens ISO 527 >= 17 MPa 
Rek bij vloeien ISO 527 >= 8 % 
Breuksterkte bij + 23 °C ISO 527 >= 40 MPa 
Rek bij breuk bij + 23 °C ISO 527 >= 50 % 
Notch impact strenght ISO 179 No break - 
 NBN EN ISO 11542-2 >= 70 mJ/mm² 
Kogeldrukhardheid 30 s ISO 2039-1 >= 38 MPa 
Shore Hardheid  ISO 868  >= 60 Schore D 
Buigsterkte (3,5 %) ISO 178 >= 27 MPa 
Elasticiteitsmodulus ISO 527 >= 650 MPa 
Dynamische 
wrijvingscoëfficiënt 

ISO 8295 < 0,10 Kunststof/staal 
(nat) 

Dynamische 
wrijvingscoëfficiënt 

ISO 8295 0,10- 0,25 Kunststof/staal 
(droog) 

Abrasie weerstand Volgens 6.3.5 van 
DIN 16972:1995 

130 – 150 Sand slurry test 

Tabel 32-83-2 

83.1.2 Controles 
Volgende controles dienen te gebeuren in aanwezigheid van de aanbestedende overheid en/of de 
instantie belast met de keuring: 
- 1) bewijs van geleverd materiaal op basis van de leveringsbonnen en bijhorende technische fiche 

welke voorafgaandelijk aan de bestelling ter goedkeuring bij de aanbestedende overheid dient te 
worden ingediend; 

- 2) controle van de eigenschappen volgens de tabel vermeld onder SB 260-32-83.1.1. 
Het leveren van de materiaalmonsters voor de al dan niet destructieve beproevingen vormt, met 
inbegrip van alle acties voor de naspeurbaarheid van de keuringen, een last van de aanneming. 
Het materiaal mag slechts na goedkeuring van de geleverde partij door de aanbestedende overheid 
worden verwerkt. 

 Glijstrippen in UHMWPE 

83.2.1 Beschrijving 
Het betreft prismatische elementen die als glijelement worden bevestigd op een draagstructuur. 

83.2.1.1 Materialen 
Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten is het materiaal een virginmateriaal. 
Het materiaal voldoet aan SB 260-32-83.1. 

83.2.1.2 Uitvoering 
De glijstrippen zijn voorzien van de nodige vellingkanten ter plaatse van de contactvlakken bij 
glijding. 
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Indien de glijplaten een dichtende functie hebben dan worden zowel de glijstrip als het 
tegenmateriaal perfect vlak afgewerkt, zodat in kerende functie de waterdichtheid wordt 
gegarandeerd. 
De opdrachtnemer maakt het uitvoeringsplan ter goedkeuring over aan de aanbestedende overheid. 
Op dit plan zijn de volgende gegevens duidelijk vermeld: de geometrie, de toleranties en de 
afwerkingsgraden van zowel UHMWPE als het tegenmateriaal.  

83.2.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
Het leveren en plaatsen van de glijstrippen wordt verrekend volgens per m. Het aantal geplaatste 
meter wordt ter plaatse opgemeten. 
De afmetingen van glijstrippen worden vermeld in de opdrachtdocumenten. 
De opdrachtdocumenten vermelden eveneens het te leveren aantal reserve glijstrippen 
Inbegrepen zijn de verzonken bevestigingsmiddelen in roestvast staal van de klasse A4-70. 

83.2.3 Controles 
Volgende controles dienen te gebeuren in aanwezigheid van de aanbestedende overheid en/of de 
instantie belast met de keuring:  
- 1) controles vermeld onder SB 260-32-83.1; 
- 2) afwerking en beschadiging na plaatsing. 
Indien na plaatsing alsnog gebreken of beschadigingen worden vastgesteld dienen de beschadigde 
glijstrippen te worden vervangen door nieuwe. 

 Glijplaten in UHMWPE 

83.3.1 Beschrijving 
Het betreft glijplaten in UHMWPE die als glijelement worden bevestigd op een draagstructuur. 

83.3.1.1 Materialen 
Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten is het materiaal een virginmateriaal. 
Het materiaal voldoet aan SB 260-32-83.1. 

83.3.1.2 Uitvoering 
De glijplaten zijn voorzien van de nodige vellingkanten ter plaatse van de contactvlakken bij glijding. 
Het aantal voegen tussen de glijplaten wordt tot een minimum beperkt.  
Indien de glijplaten een dichtende functie hebben dan worden zowel de glijstrip als het 
tegenmateriaal perfect vlak afgewerkt, zodat in kerende functie de waterdichtheid wordt 
gegarandeerd. 
De opdrachtnemer maakt het uitvoeringsplan ter goedkeuring over aan de aanbestedende overheid. 
Op dit plan zijn de volgende gegevens duidelijk vermeld: de geometrie, de toleranties en de 
afwerkingsgraden van zowel UHMWPE als het tegenmateriaal.  

83.3.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De bepalingen van SB 260-32-83.1 zijn van toepassing. 
Het leveren en plaatsen van glijplaten wordt verrekend per m². Het aantal geplaatste vierkante 
meter wordt ter plaatse opgemeten. 
De afmetingen van glijstrippen worden vermeld in de opdrachtdocumenten. 
De opdrachtdocumenten vermelden eveneens het te leveren aantal reserve glijplaten. 
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Inbegrepen zijn de verzonken bevestigingsmiddelen in roestvast staal van de klasse A4-70. 

83.3.3 Controles 
Volgende controles dienen te gebeuren in aanwezigheid van de aanbestedende overheid en/of de 
instantie belast met de keuring:  
- 1) controles vermeld onder SB 260-32-83.1; 
- 2) afwerking en beschadiging na plaatsing. 
Indien na plaatsing alsnog gebreken of beschadigingen worden vastgesteld dienen de beschadigde 
glijplaten te worden vervangen door nieuwe. 
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84 ISOLERENDE EN AFDICHTENDE MATERIALEN 

 Anticorrosieband 
De opdrachtdocumenten bepalen de eisen m.b.t. een anticorrosieband. 
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91 UITBALANCEREN PONTONS 

 Algemene bepalingen 

91.1.1 Beschrijving 
Om het peil van een ponton t.o.v. het wateroppervlak te regelen, worden de water- en luchtdichte 
kisten gevuld met ballastgewicht na het ter plaatse invaren. 
Het te plaatsen ballastgewicht wordt door de opdrachtnemer geplaatst rekening houdend met 
onderstaande bepalingen. 

91.1.2 Uitvoering 
De ballast kan bestaan uit: 
- geprefabriceerde betonblokken: het maximaal toelaatbaar gewicht voor één blok is 10 kg en is 

gemakkelijk door 1 persoon te hanteren; 
- ter plaatse gestort beton met betondichtheid groter of gelijk aan 2.250 kg/m³. 
De opdrachtdocumenten bepalen het type ballast en de ligging van het ponton ten opzicht van het 
wateroppervlak. 
De opdrachtnemer treft voorzieningen om te verhinderen dat de ballast kan verschuiven na 
plaatsing. 
De opdrachtnemer doet een voorstel en legt dit ter goedkeuring voor aan de aanbestedende 
overheid. 
De kisten worden opgevuld met de ballast rekening houdend met het volgende: 
- de ballast wordt zodanig geplaatst dat het bovenoppervlak op het juiste niveau boven het water 

ligt onder de permanente belastingen; 
- de ballast wordt zodanig geplaatst dat het bovenoppervlak de juiste helling voor afwatering heeft; 
- de ballast wordt (+/- gelijkmatig) verdeeld over de bodemplaat van het ponton; 
- de ballast wordt verspreid gestapeld in de verschillende compartimenten van het ponton; 
- de ballast wordt pas aangebracht na het ter plaatse invaren van het ponton tussen de 

geleidingspalen; 
- de ballast wordt geplaatst volgens de richtlijnen van de aanbestedende overheid. 

 Meetmethode voor hoeveelheden 
De hoeveelheid geprefabriceerde betonblokken die geleverd en gestapeld moet worden, wordt 
uitgedrukt in kg.  
De hoeveelheid ter plaatse gestort beton, die geleverd en gestort moet worden, wordt uitgedrukt in 
kg.  
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