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22.01 Begrippen 
 

22.01.01 Algemeen 
01   Te verstaan is onder:  

a. nat materieel: drijvend materieel of materieel dat wordt 
gebruikt ten behoeve van hydraulisch transport;  

b. droog materieel: materieel dat niet wordt gerekend tot ‘nat 
materieel’;  

c. grondverzet in den natte: grondverzet dat onder water wordt 
uitgevoerd of waarbij gebruik wordt gemaakt van ‘nat 
materieel’;  

d. grondverzet in den droge: grondverzet dat boven water wordt 
uitgevoerd, zonder gebruik te maken van ‘nat materieel’;  

e. grond: onverhard bodemmateriaal, bestaande uit mineralen, 
organische stoffen en bijmengingen;  

f. primaire waterkering: waterkering die beveiliging biedt tegen 
overstroming, doordat deze behoort tot een stelsel, dat een 
dijkringgebied - al dan niet met hoge gronden - omsluit ofwel 
vóór een dijkring is gelegen;  

g. secundaire waterkering: alle overige waterkeringen. 

22.01.02 Ontgraven 
01 Onder ontgraven wordt verstaan zowel ontgraven door middel van 
nat materieel als ontgraven door middel van droog materieel alsmede 
een combinatie van beide. 
Onder ontgraven is tevens begrepen het onder profiel afwerken van 
de ontgraving, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten 
zijn opgenomen.  
 

22.01.03  Ontgraven door middel van nat materieel 
01 Onder ontgraven door middel van nat materieel wordt verstaan het 
door middel van nat materieel verwijderen van grond uit een 
grondmassa en het deponeren van de verwijderde grond naast de 
plaats van ontgraving, in een middel van vervoer of in eigen 
laadruimte dan wel het brengen van de verwijderde grond in een 
leiding voor hydraulisch transport, met dien verstande dat de door het 
middel van ontgraving geleverde persenergie tot het ontgraven wordt 
gerekend.  
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22.01.04 Ontgraven door middel van droog materieel  
01 Onder ontgraven door middel van droog materieel wordt verstaan 
het door middel van droog materieel verwijderen van grond uit een 
grondmassa en het deponeren van de verwijderde grond naast de 
plaats van ontgraving of in respectievelijk op een middel van vervoer 
dan wel in eigen laadruimte door middel van het middel van 
ontgraving.  
 
22.01.05 Vervoeren 

01 Onder vervoeren wordt verstaan zowel vervoeren door middel van 
nat materieel als vervoeren door middel van droog materieel, alsmede 
een combinatie van beide.  
 
22.01.06 Vervoeren door middel van nat materieel 

01 Onder vervoeren door middel van nat materieel wordt verstaan het 
door middel van nat materieel verplaatsen van grond en het 
deponeren van de verplaatste grond op het stort in of naast het 
voorgeschreven profiel, een en ander voor zover niet reeds begrepen 
in artikel 22.01.03.  
 
02 Indien het vervoeren door middel van nat materieel betrekking 
heeft op het hydraulisch transport van grond, worden tot dat vervoer 
tevens gerekend alle stortactiviteiten met inbegrip van het maken en 
onderhouden van perskaden en het afvoeren dan wel terugvoeren 
van het stortwater, voor zover hiervoor geen afzonderlijke 
besteksposten zijn opgenomen. 
 
22.01.07 Vervoeren door middel van droog materieel 

01 Onder vervoeren door middel van droog materieel wordt verstaan 
het door middel van droog materieel verplaatsen van grond, dit met 
inbegrip van schuiven of overslaan en het deponeren van de 
verplaatste grond in of naast het voorgeschreven profiel.  
 
22.01.08 Verwerken van grond 
01 Onder verwerken van grond wordt verstaan het in profiel brengen 
van de in of naast het voorgeschreven profiel aanwezige grond, met 
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inbegrip van het onder profiel afwerken van deze grond, voor zover 
hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.  
 

22.01.09 Profileren van oppervlakken 

01 Onder profileren van oppervlakken wordt verstaan het onder het 
voorgeschreven profiel afwerken van grond.  
 
22.01.10 Toegestane afwijking 

01 Onder een toegestane afwijking wordt verstaan die afwijking van 
de voorgeschreven afmetingen of hoogteliggingen welke in de 
desbetreffende bestekspost als maximum is gesteld. 
Wat onder een positieve of negatieve afwijking moet worden verstaan, 
is voor ontgraven, verwerken en profileren van oppervlakken 
aangegeven in de navolgende figuren 22.0.1 tot en met 22.0.6. 
 

 
Figuur 22.0.1 tot en met 22.0.6 Toegestane afwijking  
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22.01.11 Geotextielen 

01 Onder geotextielen worden bij de uitvoering van grondwerken 
verstaan uit kunststof vervaardigde weefsels en vliezen.  
 
02 Te verstaan is onder: 

a. weefsel: een van garens of bandjes geweven geotextiel, 
gekenmerkt door een geordende structuur;  

b. vlies: een geotextiel dat wordt samengesteld uit vezels die 
willekeurig georiënteerd aan elkaar zijn gehecht (non-woven). 

 
22.01.12 Rooster 

01 Onder een rooster, of geogrid, wordt bij de uitvoering van 
grondwerken verstaan een geokunststof, bestaande uit een net- of 
roosterachtige structuur met grote openingen.  
 
22.01.13 Klei 

01 Onder klei wordt verstaan de grondsoort die volgens NEN 5104 
met de hoofdnaam klei wordt aangeduid. 
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22.02 Eisen en uitvoering 
 

22.02.01 Algemeen 

01 Indien tijdens de uitvoering van het werk profielverstoringen 
optreden of er tekenen zijn dat deze kunnen worden verwacht, 
terstond geëigende maatregelen nemen, zo mogelijk in overleg met 
de directie, ter beperking of voorkoming daarvan. 
 
02 Door profielverstoringen binnen het voorgeschreven profiel van 
ontgraving geraakte grond verwijderen, behoudens indien en voor 
zover de directie dit ongewenst acht. 
 
03 Door profielverstoringen buiten het voorgeschreven profiel van het 
te maken werk ontstane verdiepingen of ophogingen aanvullen 
respectievelijk erwijderen, behoudens indien en voor zover de directie 
dit ongewenst acht. 
 
22.02.02 Afdamming, droogmaking en drooghouding 

01 De wijze van afdamming, droogmaking en drooghouding van 
ontgravingen en de lozing van het daarbij af te voeren water behoeft 
de voorafgaande goedkeuring van de directie. 
 
02 Indien de te verrichten werkzaamheden ten behoeve van het 
drooghouden van een ontgraving meer omvatten dan het afvoeren 
van hemelwater en uittredend grondwater door middel van een open 
bemalingsinstallatie en het maken en onderhouden van een voldoend 
aantal verzamelputten en open sleuven, worden deze 
werkzaamheden als meer werk vergoed, voor zover deze 
werkzaamheden niet in het bestek zijn voorgeschreven. 
 

22.02.03 Vervoeren 

01 Tijdens het vervoer mag geen grondverlies plaatshebben. 
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22.02.04 Materieel 

01 Middelen van vervoer moeten van duidelijke herkenningstekens 
zijn voorzien. 
 
02 Op nat materieel waarmee wordt ontgraven, moet de werkdiepte 
kunnen worden afgelezen. 
 
03 Voor zover eisen worden gesteld aan de geluidsemissie van het 
ingezette materieel, zijn deze in het bestek vermeld. 
 
22.02.05 Toegestane afwijkingen bij grondwerkzaamheden onder 

water 

01 Bij grondwerkzaamheden onder water mogen de waargenomen 
afwijkingen die groter zijn dan de in het bestek vermelde toegestane 
afwijking, zowel in positieve als in negatieve zin qua aantal ten 
hoogste 2,5% bedragen van het totale aantal verrichte waarnemingen 
(95% betrouwbaarheid). 
 
02 Het bestek vermeldt de grootte van de in het vorige lid bedoelde 
toegestane afwijking. 
 
22.02.06 Ophoging en aanvulling 

01 Voor het werk ontoelaatbare slibconcentraties in een zandlichaam 
verwijderen. 
 
02 Dunne afsluitende sliblagen in een zandlichaam doorbreken. 
 
03 Bij opspuiting gebruikte hulpmaterialen, die de drainage van het 
zandlichaam kunnen belemmeren, doorbreken. 
 
04 Aanvullingen van sleuven, putten en dergelijke die zijn gelegen in 
of aansluiten op een grondlichaam, zoveel mogelijk eenzelfde 
dichtheid geven als de omringende grondslag, opdat geen 
zettingsverschillen optreden. 
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05 Alle taluds van ophogingen op 2/3 van de hoogte voorzien van een 
tonrondte van 1/40 van de taludlengte. 
 
06 Als verdichting is voorgeschreven, gelden de toegestane 
afwijkingen na het verdichten. 
 

22.02.07 Ophoging en aanvullen: verdichtingsgraad 

01 De leden 02 tot en met 06 zijn van toepassing als verdichting in het 
bestek is voorgeschreven. 
 
02 Als de oppervlakte van de aanvulling, de ophoging of het zandbed 
kleiner is dan 1.500 m2 op drie aselect door de directie bepaalde 
meetpunten de verdichtingsgraad (proef 3) bepalen 
 
03 Als de oppervlakte van de aanvulling, de ophoging of het zandbed 
gelijk aan of groter is dan 1.500 m2 en kleiner is dan 3.000 m2 op vijf 
aselect door de directie bepaalde meetpunten de verdichtingsgraad 
(proef 3) bepalen. 
 
04 Als de oppervlakte van de aanvulling, de ophoging of het zandbed 
gelijk aan of groter is dan 3.000 m2, verdeelt de directie de aanvulling, 
de ophoging of het zandbed in zo groot mogelijke meetvakken van 
gelijke omvang. Daarbij bedraagt de oppervlakte van een meetvak ten 
minste 3.000 m2 en ten hoogste 10.000 m2. Per meetvak op tien 
aselect door de directie bepaalde meetpunten de verdichtingsgraad 
(proef 3) bepalen. 
 
05 De verdichtingsgraad (proef 3) van zand dat in aanvulling of 
ophoging is verwerkt op een diepte van meer dan 1,0 m beneden het 
oppervlak van het wegdek, en dat is gelegen boven de vrije 
waterspiegel die in een cunet aanwezig is op het tijdstip juist voor het 
aanbrengen van een aanvulling of een ophoging, moet ten minste 
93% bedragen. De gemiddelde verdichtingsgraad moet ten minste 
98% bedragen. 
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06 De verdichtingsgraad (proef 3) van zand dat in het zandbed is 
verwerkt op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het oppervlak 
van het wegdek, moet ten minste 95% bedragen. De gemiddelde 
verdichtingsgraad moet ten minste 100% bedragen 
 

22.02.08 Primaire waterkering 

01 In primaire waterkeringen in tijgebied zijn het opbreken van 
verdedigingswerken en het verrichten van ontgravingen alleen 
toegestaan in de periode van 1 april tot 1 oktober. 
In primaire waterkeringen buiten tijgebied is deze periode 15 maart tot 
15 oktober.  
 
22.02.09 Primaite waterkering in tijgebied 

01 Tenzij het bestek anders vermeldt, wordt de aannemer bij werken 
aan primaire waterkeringen, waarvan de functie wordt bepaald door 
het regime van tijbeweging, in staat gesteld voorstellen te doen waarin 
wordt afgeweken van de in artikel 22.02.08 genoemde periode. Indien 
hij daarvan gebruik wenst te maken, dient de aannemer deze 
voorstellen schriftelijk aan de directie voor te leggen. 
 
02 De voorstellen moeten voldoen aan de in redelijkheid te stellen 
eisen van veiligheid en de in het bestek verlangde kwaliteit 
waarborgen. 
De directie verleent daarbij medewerking door het desgevraagd 
verstrekken van bij haar aanwezige en door de aannemer verlangde 
gegevens die op het werk betrekking hebben en die wezenlijk zijn te 
achten in verband met de te nemen maatregelen.  
 
03 De aannemer deelt uiterlijk 15 werkdagen voorafgaand aan de 
uitvoering van de desbetreffende werkzaamheden de te nemen 
maatregelen schriftelijk en gemotiveerd aan de directie mee onder 
opgave van de relevante feiten en omstandigheden waaronder de 
zijns inziens aan die maatregelen verbonden consequenties, in het 
bijzonder die betreffende het tijdschema, de kwaliteit, de 
bedrijfscontrole en de veiligheid van het werk. 
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04 De directie beslist over de goedkeuring van de door de aannemer 
voorgestelde maatregelen en deelt haar beslissing uiterlijk op de 
tiende werkdag na de dag dat het voorstel van de aannemer is 
ontvangen, aan de aannemer mee. 
 
05 Het opbreken van verdedigingswerken en het verrichten van 
ontgravingen mogen slechts beneden het peil van 2 m + H.W. 
plaatsvinden indien in hetzelfde getij wordt zorggedragen voor een tot 
genoemd peil voldoend verdedigde waterkering met een kruinbreedte 
van ten minste 2,50 m. 
 
06 Een dijkgedeelte waaraan ontgraving of opbreking van 
verdedigingswerken plaatsvindt, vóór 1 oktober volledig onder het 
voorgeschreven profiel afwerken met inbegrip van de voorgeschreven 
verdedigingswerken tenzij in verband met het in lid 01 bepaalde tot 
uitvoering van het werk in een andere tijdsperiode wordt besloten. 
 

22.02.10 Primaire waterkering buiten tijgebied 

01 Tenzij het bestek anders vermeldt, is het werken aan primaire 
waterkeringen, waarvan de functie wordt bepaald door het regime van 
de bovenrivierafvoer, in een andere dan de in artikel 22.02.08 
genoemde tijdsperiode toegestaan wanneer in het algemeen 
tijdschema als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012 maatregelen 
zijn opgenomen die voldoende rekening houden met de prognose 
omtrent het verwachte peil, aanvang en duur van hoge rivierstanden 
en de locatiegegevens. 
Tot deze maatregelen dient in elk geval te behoren het aangeven van 
de wijze waarop bij werken in en aan de waterkering bij stijging van de 
waterstand voor een voldoende aanvulling wordt zorggedragen. 
  
02 Het werken aan boezemkaden is in een andere dan de in artikel 
22.02.08 genoemde tijdsperiode toegestaan wanneer in het algemeen 
tijdschema als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012 maatregelen 
zijn opgenomen die enerzijds recht doen aan het karakter van de 
waterkering en anderzijds aan de kwaliteitseisen van het bestek. 
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22.02.11 Secundaire waterkering 

01 Het werken in en aan secundaire waterkeringen is toegestaan 
wanneer in het algemeen tijdschema als bedoeld in paragraaf 26 van 
de UAV 2012 maatregelen zijn opgenomen die enerzijds recht doen 
aan het karakter van de waterkering en anderzijds aan de 
kwaliteitseisen van het bestek. 
 
22.02.12 Aanbrengen geotextiel of rooster, algemeen 

01 Het geotextiel of het rooster gelijkmatig op de ondergrond 
spreiden. 
 
02 Het aanbrengen en afdekken van een geotextiel of rooster zodanig 
uitvoeren dat geen beschadigingen optreden waardoor, eventueel 
plaatselijk, niet voldaan wordt aan het doel waarvoor het geotextiel of 
rooster wordt aangebracht. 
 
22.02.13 Aanbrengen geotextiel 

01 Voor zover naainaden worden toegepast, deze tot stand brengen 
met kunststofgaren met een zelfde levensduurverwachting als het 
geotextiel. De treksterkte ter plaatse van naainaden moet voldoen aan 
de in het bestek vermelde waarde. 
 
02 Indien bij scheiding van grondlagen een gronddichte naad wordt 
verlangd, moet de gronddichtheid van het geotextiel ter plaatse van 
naainaden voldoen aan de in het bestek vermelde waarde. 
 
03 Indien het geotextiel niet door middel van naaien, maar op een 
andere wijze aan elkaar wordt verbonden, is het bepaalde ten aanzien 
van de treksterkte van de naad van overeenkomstige toepassing. 
 

22.02.14 Aanbrengen rooster 

01 Voor zover roosters onderling worden verbonden, moet de 
verbinding eenzelfde levensduurverwachting hebben als het rooster 
zelf. 
De verbinding moet voorts voldoen aan de sterkte-eisen die in het 
bestek aan het rooster worden gesteld.  
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02 Indien de verbinding door middel van een overlap tot stand wordt 
gebracht, moet deze zo lang zijn dat wordt voldaan aan de sterkte-
eisen die in het bestek aan het rooster worden gesteld. 
 

22.02.15 Grondwerk ten behoeve van verkeersregelinstalaties 

01 Sleuven en gaten ten behoeve van het aanbrengen van 
verkeersregelinstallaties moeten zo snel mogelijk worden gedicht. 
 
22.02.16 Klei, verwerking en verdichting 

01 De te verwerken klei en de ondergrond waarop de klei moet 
worden aangebracht, moeten vorst- en sneeuwvrij zijn. 
 
02 Een kleilaag niet aanbrengen op een ondergrond waarop 
waterplassen aanwezig zijn. In verband hiermee iedere laag 
afwaterend aanbrengen. 
 
03 Vervoer van bouwstoffen over reeds aangebrachte klei moet 
versporend geschieden. 
 
04 Als verdichting is voorgeschreven, de klei aanbrengen in lagen met 
een dikte van ten hoogste 0,40 m, gemeten na verdichting. 
 
05 De dichtheid (proef 6) van verdichte klei moet ten minste 97% 
bedragen van de proctordichtheid (proef 9), behorende bij het 
watergehalte als bedoeld in artikel 22.02.17.  
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22.02.17 Klei, watergehalte 

01 Het watergehalte van klei moet op het moment van verdichten, 
zowel over de gehele dikte van een te verdichten laag als voor de 
bovenste 0,10 m, voldoen aan: 
 

 

 
 

 

Hierin is: 

w = watergehalte in % (m/m), (NEN 5112);  

wopt = optimumvochtgehalte in % (m/m), (proef 9);  

wl = vloeigrens in % (m/m), (proef 14);  

wp = uitrolgrens in % (m/m), (proef 14);  

Ip = 
plasticiteitsindex (Ip = w1 − wp) in % (m/m), (proef 

14);  

Ic = consistentie-index (eenheidsloze factor). 

 

02 
De consistentie-index Ic als bedoeld in het vorige lid bedraagt: 

1. 0,75 indien de klei wordt toegepast als deklaag op de taluds 
en de kruin van een dijk; 

2. 0,60 indien de klei wordt toegepast in de kern van een dijk. 
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22.02.18 Beheersen afkaveling oever 

01 Bij kwaliteitsniveau A+ komt geen afkaveling voor. 
 
02 Bij kwaliteitsniveau A is de maximale breedte van een afkaveling 
ten hoogste 50 cm. 
 
03 Bij kwaliteitsniveau A is de maximale lengte van een 
aaneengesloten afkaveling ten hoogste 2,5 m. 
 
04 Bij kwaliteitsniveau A is per 100 m de totale lengte aan afkaveling 
ten hoogste 5 m. 
 
05 Bij kwaliteitsniveau B is de maximale breedte van een afkaveling 
ten hoogste 100 cm. 
 
06 Bij kwaliteitsniveau B is de maximale lengte van een 
aaneengesloten afkaveling ten hoogste 5 m. 
 
07 Bij kwaliteitsniveau B is per 100 m de totale lengte aan afkaveling 
ten hoogste 10 m. 
 
08 Bij kwaliteitsniveau C is de maximale breedte van een afkaveling 
ten hoogste 150 cm. 
 
09 Bij kwaliteitsniveau C is de maximale lengte van een 
aaneengesloten afkalving ten hoogste 10 m. 
 
10 Bij kwaliteitsniveau C is per 100 m de totale lengte aan afkalving 
ten hoogste 20 m. 
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22.02.19 Beheersen hoogteligging – berm langs verharding 

01 Bij kwaliteitsniveau A+ komt geen hoogteverschil tussen de berm 
en de aansluitende verharding voor. 
 
02 Bij kwaliteitsniveau A is het hoogteverschil tussen de berm en de 
aansluitende verharding ten hoogste 30 mm. 
 
03 Bij kwaliteitsniveau B is het hoogteverschil tussen de berm en de 
aansluitende verharding ten hoogste 50 mm. 
 
04 Bij kwaliteitsniveau C is het hoogteverschil tussen de berm en de 
aansluitende verharding ten hoogste 70 mm. 
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22.03 Informatie-overdracht 
 

22.03.01 Grondverzet in den natte 

01 In aanvulling op paragraaf 27 van de UAV 2012 wordt bepaald dat 
de aannemer wekelijks aan de directie een schriftelijke opgave 
verstrekt van de dagelijkse bruto en netto draaitijden van het ingezette 
materieel, alsmede van het aantal productie-onderbrekingen, de 
oorzaak en de tijdsduur daarvan. 
 
02 De in het vorige lid bedoelde opgave wordt uiterlijk op de vijfde 
werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop de opgave 
betrekking heeft, door de aannemer aan de directie verstrekt. 
 
03 De directie is gehouden de aldus verstrekte gegevens ongewijzigd 
in het weekrapport op te nemen. Indien de directie zich niet met de 
opgave kan verenigen, vermeldt zij dit door een aantekening waaruit 
blijkt tegen welke gedeelten van die opgave en om welke redenen zij 
bezwaar heeft, alsmede hoe de opgave naar haar mening moet 
worden gewijzigd. 
 
22.03.02 Bewijs van oorsprong ontzilt zand 

01 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van 
het door hem geleverde ontzilt zand, afgegeven en ondertekend door 
de producent ervan. Op het bewijs van oorsprong moet zijn vermeld: 

a. de datum van aflevering; 
b. de naam van het schip, de laadplaats of de overslagplaats; 
c. de winlocatie en het domeinnummer; 
d. de massa van de lading; 
e. de toegepaste methode van ontzilten; 
f. het behaalde ontziltingsresultaat in mg chloride per kg droog 

zand en de meetmethode waarmee het resultaat werd 
vastgesteld. 
 

02 Iedere aflevering van bouwstoffen overeenkomstig een bewijs van 
oorsprong moet vergezeld gaan van een schriftelijke verwijzing 
hiernaar. 
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03 Indien een bouwstof wordt geleverd onder certificaat, afgegeven 
door een certificatie-instelling die erkend is door de Raad voor 
Accreditatie, wordt het certificaat geacht het bewijs van oorsprong 
voor de desbetreffende bouwstof te vervangen. 
 

22.03.03 legplan geotextiel en rooster 

01 Ten minste twee weken voordat met de desbetreffende 
werkzaamheden wordt begonnen, dient de aannemer een legplan in 
bij de directie voor het aan te brengen geotextiel of voor het aan te 
brengen rooster. 
Het legplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een 
gedetailleerd werkplan als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 
2012.  
 
02 In het legplan moeten de volgende gegevens worden vermeld: 

a. de wijze van opslag en vervoer op het werk; 
b. de volgorde van het leggen van de afzonderlijke banen; 
c. de materieelinzet;  
d. de wijze waarop en door wie de naainaden worden 

vervaardigd, met inachtneming van het bepaalde in artikel 
22.02.13 lid 01. 

Het bepaalde in sub d is alleen van toepassing als het een geotextiel 
betreft 
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22.03.04 Bewijs van oorsprong geotextiel 

01 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van 
het door hem geleverde geotextiel, afgegeven en ondertekend door 
de producent ervan. Op het bewijs van oorsprong moet zijn vermeld: 

a. de naam en het adres van de producent; 
b. de handelsnaam van het product; 
c. de grondstof en het type van het product met de datum van 

fabricage, of een codering waaruit dit is af te leiden; 
d. het rolnummer en de rolafmetingen; 
e. de dikte en de aërieke massa; 
f. ten minste de volgende productspecificaties: 

1. de permittiviteit; 
2. de treksterkte in langs- en dwarsrichting; 
3. de rek bij breuk in langs- en dwarsrichting; 
4. de treksterkte van de naainaden, gerekend in de 

richting dwars op de naad, ingeval de naainaden door 
de producent zijn uitgevoerd; 

5. voor zover van toepassing de 
duurzaamheidsaanduiding van het toegepaste garen; 

6. de statische doordrukkracht en, voor zover van 
toepassing, de dynamische perforatie; 

7. de karakteristieke poriegrootte O90 ingeval het 
geotextiel dienst doet als scheiding van grondlagen; 

g. een verwijzing naar de door de producent verrichte 
bedrijfscontrole;  

h. de datum van afgifte. 
 

02 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van 
het door hem geleverde rooster, afgegeven en ondertekend door de 
producent ervan. Op het bewijs van oorsprong moet zijn vermeld: 

a. de naam en het adres van de producent; 
b. de handelsnaam van het product; 
c. de grondstof en het type van het product met de datum van 

fabricage, of een codering waaruit dit is af te leiden; 
d. het rolnummer en de rolafmetingen; 
e. de dikte; 
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f. ten minste de volgende productspecificaties: 
1. de aërieke massa; 
2. de treksterkte in langs- en dwarsrichting; 
3. de rek bij breuk in langs- en dwarsrichting; 
4. de maaswijdte; 

g. een verwijzing naar de door de producent verrichte 
bedrijfscontrole; 

h. de datum van afgifte. 
 

03 Iedere aflevering van bouwstoffen overeenkomstig een bewijs van 
oorsprong moet vergezeld zijn van een schriftelijke verwijzing 
hiernaar. 
 

04 Indien een bouwstof wordt geleverd onder certificaat, afgegeven 
door een certificatie-instelling die erkend is door de Raad voor 
Accreditatie, wordt het certificaat geacht het bewijs van oorsprong 
voor de desbetreffende bouwstof te vervangen. 
 

22.03.05 klei leverantie 

01 De aannemer deelt schriftelijk aan de directie mee van welke 
producent(en) en uit welke winplaats(en) de te leveren klei zal worden 
betrokken, met opgave van de desbetreffende hoeveelheden. 
 
02 De aannemer verstrekt de directie tevens gegevens omtrent de 
wijze van winning, transport, overslag, opslag en eventuele bewerking 
van de in het werk te brengen klei. 
 
22.03.06 Klei, vooronderzoek 

01 Zo spoedig mogelijk nadat de aannemer daarover beschikt doch 
uiterlijk twee weken voorafgaand aan de leverantie van klei verstrekt 
hij de directie de in artikel 22.07.15 lid 02 genoemde gegevens. 
 
02 Indien door of vanwege de aannemer een vooronderzoek als 
bedoeld in artikel 22.07.15 wordt uitgevoerd, stelt hij de directie in de 
gelegenheid bij de monsterneming aanwezig te zijn. Hij deelt daartoe, 
ten minste één week voordat de monsterneming plaatsvindt, het 
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tijdstip waarop de monsterneming wordt uitgevoerd aan de directie 
mee. Binnen één week nadat het desbetreffende onderzoek heeft 
plaatsgevonden, verstrekt de aannemer de directie de hieruit 
verkregen resultaten. 
 
22.03.07 Klei, bedrijfscontrole 

01 Bij de in het kader van de bedrijfscontrole verrichte onderzoeken, 
als bedoeld in artikel 22.05.05, stelt de aannemer de directie in de 
gelegenheid bij de monsterneming aanwezig te zijn. Hij deelt daartoe, 
ten minste één week voordat de monsterneming plaatsvindt, het 
tijdstip waarop de monsterneming wordt uitgevoerd aan de directie 
mee. Binnen één week nadat de desbetreffende onderzoeken hebben 
plaatsgevonden, verstrekt de aannemer de directie de hieruit 
verkregen resultaten. 
 
22.03.08 Klei beoordeling van de versterkte gegevens 

01 Binnen één week na ontvangst van de overeenkomstig de artikelen 
22.03.05 tot en met 22.03.07 verstrekte gegevens deelt de directie de 
aannemer schriftelijk mee of er wel of niet bezwaren bestaan en zo ja, 
welke bezwaren zij tegen welke gegevens heeft. 
 
22.03.09 Klei, bewijs van oorsprong 

01 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van 
door hem geleverde klei, afgegeven en ondertekend door de 
producent ervan. Op het bewijs van oorsprong moet zijn vermeld: 

a. de naam van de producent; 
b. de naam en locatie van de winplaats(en) waaruit de klei wordt 

gewonnen; 
c. een verwijzing naar de door de producent verrichte 

bedrijfscontrole. 
 

02 Iedere aflevering van bouwstoffen overeenkomstig een bewijs van 
oorsprong dient vergezeld te zijn van een schriftelijke verwijzing 
hiernaar. 
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03 Indien een bouwstof word geleverd onder certificaat, afgegeven 
door een certificatie-instelling die erkend is door de Raad voor 
Accreditatie, wordt het certificaat geacht het bewijs van oorsprong 
voor de desbetreffende bouwstof te vervangen. 
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22.04 Risicoverdeling en garanties  
 

22.04.01 Voorwerpen aangetroffen bij grondverzet in den natte 

01 Indien het opruimen van voorwerpen, aangetroffen bij grondverzet 
in den natte, niet uitdrukkelijk in één of meer afzonderlijke 
besteksposten is geregeld, zijn de volgende bepalingen van 
toepassing. 
 
02 Wanneer bij grondverzet in den natte voorwerpen worden 
aangetroffen waardoor het productieproces wordt verstoord, brengt de 
aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie en verstrekt de 
hem bekende gegevens over de aangetroffen voorwerpen en de 
gegevens over de mate waarin het productieproces wordt verstoord. 
Indien de directie ter zake aanvullende gegevens nodig acht, verleent 
de aannemer bij het verzamelen van die gegevens zijn medewerking.  
 
03 Onverminderd het bepaalde in lid 02 neemt de aannemer 
maatregelen om de verstoring van het productieproces zoveel 
mogelijk te beperken. 
 
04 Indien in het bestek is bepaald of indien door de directie wordt 
besloten dat de in lid 02 bedoelde voorwerpen moeten worden 
opgeruimd, wordt de wijze van opruiming door de aannemer in 
overleg met de directie vastgesteld en worden de aan het opruimen 
verbonden noodzakelijke kosten als meer werk vergoed. 
 
05 Indien als gevolg van de in lid 02 bedoelde verstoring van het 
productieproces of als gevolg van het opruimen van de aangetroffen 
voorwerpen een productievermindering optreedt, worden de hieraan 
verbonden kosten als meer werk vergoed, voor zover deze niet reeds 
zijn begrepen in de kosten als bedoeld in lid 04. 
 
06 De berekening van de kosten als bedoeld in lid 05, wordt 
gebaseerd op de prijzen per eenheid, voor zover deze zijn 
opgenomen in de ontleding van de aannemingssom en welke 
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betrekking hebben op de besteksposten bij de uitvoering waarvan een 
productievermindering als bedoeld in lid 05, is opgetreden. 
 
07 Bij de in lid 06 bedoelde berekening worden de prijzen per eenheid 
verhoogd met het percentage dat het aandeel uitdrukt dat de som van 
de posten ‘algemene kosten’ en ‘winst en risico’ uitmaakt van het 
‘subtotaal’. Bedoeld percentage wordt afgerond op tienden en de 
daarmee verhoogde prijzen op een hele cent (eurocent), waarbij een 
halve cent (eurocent) of meer voor een hele cent (eurocent) zal 
gelden. 
 
08 Indien de uitvoeringsduur van het totale grondverzet in den natte 
als gevolg van de in lid 05 bedoelde productievermindering blijkt te 
zijn toegenomen, zal in afwijking van artikel 01.06.01, verrekening op 
de post ‘uitvoeringskosten’ plaatsvinden, voor zoveel de 
uitvoeringskosten betrekking hebben op de uitvoering van het 
grondverzet in den natte. 
 
09 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade 
welke het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in lid 
02 bedoelde voorwerpen, zijn voor rekening van de aannemer. 
 
22.04.02 zakbaken 

01 Indien tijdens de uitvoering van het werk zakbaken in het ongerede 
raken, zijn de kosten van de noodzakelijke grondboringen als bedoeld 
in artikel 22.07.02 lid 07 voor rekening van de aannemer. 
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22.05 Bijbehorende verplichtingen 
 

22.05.01 Bereiding grondslagen 

01 Bij te maken waterkeringen en bij aansluitingen van ophogingen 
tegen bestaande grondwerken de grondslag, voor zover boven water 
gelegen, vooraf losmaken tot een diepte van 0,25 m. 
 
22.05.02 Instand houden zandbaken 

01 Ten behoeve van het werk geplaatste zakbaken instandhouden 
 
22.05.03 Aanbrengen geotextiel of rooster, algemeen 

01 Tenzij het bestek anders vermeldt, wordt tot het aanbrengen van 
een geotextiel of rooster tevens gerekend het vrijmaken van de 
ondergrond van voorwerpen die een beschadiging van het geotextiel 
of rooster kunnen veroorzaken. 
 
22.05.04 Klei, monsterneming en –behandeling 

01 Bij een vooronderzoek als bedoeld in artikel 22.07.15 worden de 
volgende daarbij behorende werkzaamheden door of vanwege de 
aannemer verricht: 

a. het nemen van de voor de afzonderlijke keuringen benodigde 
monsters; 

b. het verpakken en vervoeren van de monsters als bedoeld in a 
naar de plaats van onderzoek; 

c. het onderzoeken van de monsters als bedoeld in a op de voor 
de afzonderlijke keuringen voorgeschreven eisen. 
 

02 Bij keuringen na aanvoer als bedoeld in artikel 22.07.16 worden de 
volgende daarbij behorende werkzaamheden door of vanwege de 
aannemer verricht: 

a. het nemen van de voor de afzonderlijke keuringen benodigde 
monsters; 

b. het verpakken en vervoeren van de monsters als bedoeld in a 
naar de plaats van onderzoek. 
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22.05.05 Klei bedrijfscontrole 

01 De aannemer is verantwoordelijk voor de bedrijfscontrole. Hij stelt 
de directie in de gelegenheid de bedrijfscontrole te volgen. 
 
02 Tijdens de winning, het vervoer, de overslag en opslag en de 
eventuele bewerking van de in het werk te brengen klei, 
bedrijfscontrole verrichten aangaande de in de artikelen 22.06.06 en 
22.06.07 genoemde eisen. 
 
03 Tijdens het verwerken van klei, bedrijfscontrole verrichten 
aangaande de in de artikelen 22.02.15 en 22.02.16 genoemde eisen.  
De dichtheid per aangebrachte laag bepalen.  
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22.06 Bouwstoffen 
 

22.06.01 Zand in aavulling of ophoging 

01 Zand dat in aanvulling of ophoging wordt verwerkt op een diepte 
van meer dan 1,0 m beneden het oppervlak van het wegdek moet 
mineraal materiaal zijn waarvan de fractie fijner dan 2 μm (proef 1) ten 
hoogste 8% en het gehalte aan minerale deeltjes door zeef 63 μm 
(proef 2) ten hoogste 50% bedraagt.  
 
22.06.02 Draineerzand 

01 Zand met een tijdelijke of permanente draineerfunctie moet 
mineraal materiaal zijn waarvan het gehalte aan minerale deeltjes 
door zeef 63 μm (proef 2) van de fractie door zeef 2 mm (proef 11.0) 
ten hoogste 5% bedraagt.  
 
02 Van het materiaal door zeef 2 mm (proef 11.0) mag het gloeiverlies 
(proef 28) ten hoogste 3% bedragen.  
Gloeiverlies is hoeveel organische stof er in een monster aanwezig 

is. 
 
03 Van zand met een permanente draineerfunctie moet voorts de 
fractie op zeef 250 μm (proef 11.0) ten minste 50% bedragen.  
 
22.06.03 Zand in zandbed 

01 Zand dat in zandbed wordt verwerkt op een diepte van minder dan 
1,0 m beneden het oppervlak van het wegdek moet mineraal 
materiaal zijn waarvan het gehalte aan minerale deeltjes door zeef 63 
μm (proef 2) van de fractie door zeef 2 mm (proef 11.0) ten hoogste 
15% bedraagt.  
 
02 Indien het in lid 01 bedoelde gehalte 10 tot 15% bedraagt, mag 
bovendien het gehalte aan minerale deeltjes door zeef 20 μm (proef 
12.0) van de fractie door zeef 2 mm (proef 11.0) ten hoogste 3% 
bedragen.  
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03Van het materiaal door zeef 2 mm (proef 11.0) mag het gloeiverlies 
(proef 28) ten hoogste 3% bedragen.  
 

22.06.4 geotextiel 

01 De eisen aan het geotextiel zijn in het bestek vermeld en hebben 
betrekking op ten minste de volgende productspecificaties: 

a. karakteristieke poriegrootte O90 in μm (NEN-EN-ISO 12956), 
voor zover het geotextiel dienst doet als scheiding van 
grondlagen;  

b. permittiviteit (NEN-EN-ISO 11058);  
c. treksterkte in kN/m (NEN-EN-ISO 10319);  
d. rek bij breuk in procenten (NEN-EN-ISO 10319);  
e. treksterkte van de naainaad in kN/m (NEN-EN-ISO 10321);  
f. voor zover van toepassing de duurzaamheidsaanduiding 

(NEN 5132) van het toegepaste garen; 
g. bestandheid tegen statische doordrukkracht in kN (NEN-EN-

ISO 12236); 
h. bestandheid tegen dynamische perforatie, uitgedrukt in mm 

gatwijdte (NEN-EN 918) in het geotextiel, voor zover het 
geotextiel wordt voorzien van een los gestorte laag van 
steenachtig materiaal. 

 
02 Aan het geotextiel dat wordt afgedekt, worden met betrekking tot 
de duurzaamheid in relatie tot de invloed van ultraviolet licht geen 
nadere eisen gesteld, tenzij het bestek anders vermeldt. 
 

22.06.05 Rooster 

01 De eisen aan het rooster zijn vermeld in het bestek en hebben 
betrekking op ten minste de volgende productspecificaties: 

a. aërieke massa in kg (NEN-EN-ISO 9864);  
b. treksterkte in kN/m (NEN-EN-ISO 10319);  
c. rek bij breuk in procenten (NEN-EN-ISO 10319);  
d. maaswijdte in mm (gemeten met behulp van een schuifmaat). 

 
22.06.06 Klei eisen algemeen 
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01 Het materiaal mag geen visueel waarneembare vreemde 
bestanddelen, zoals steenmaterialen, wortels en planten, of chemisch 
te bepalen verontreinigingen in zodanige hoeveelheden bevatten dat 
deze op enigerlei wijze schadelijk zijn voor de constructieve 
toepassing. 
 
02 Klei moet homogeen van samenstelling zijn. In klei mogen geen 
concentraties van zand of zandrijk materiaal voorkomen. 
 
03 Het gehalte aan organische stof (proef 36) mag ten hoogste 5% 
(m/m) bedragen.  
 
04 Het massaverlies bij een zoutzuurbehandeling (proef 37) mag ten 
hoogste 25% (m/m) bedragen.  
 
05 Het zoutgehalte per liter bodemvocht (proef 38) mag ten hoogste 4 
g bedragen.  
 

22.06.07 Klei eisen erosie bestendigheid 

01 Klei met een erosiebestendigheid 1 (erosiebestendig) moet 
voldoen aan de volgende eisen: 

a. de vloeigrens wl (proef 14) moet ten minste 45% (m/m) 
bedragen;  

b. de plasticiteitsindex Ip (proef 14) moet ten minste 0,73 · (wl - 
20)% (m/m) bedragen;  

c. het gehalte minerale deeltjes door zeef 63 μm (proef 2) moet 
meer dan 60% (m/m) bedragen.  
 

02 Klei met een erosiebestendigheid 2 (matig erosiebestendig) moet 
voldoen aan de volgende eisen: 

a. de vloeigrens wl (proef 14) moet kleiner zijn dan 45% (m/m);  
b. de plasticiteitsindex Ip (proef 14) moet ten minste 18% (m/m) 

bedragen;  
c. het gehalte minerale deeltjes door zeef 63 μm (proef 2) moet 

meer dan 60% (m/m) bedragen.  
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03 Klei die niet voldoet aan de eisen als bedoeld in lid 01 en evenmin 
aan de eisen als bedoeld in lid 02, wordt aangemerkt als klei met een 
erosiebestendigheid 3 (weinig erosiebestendig). 
 
04 Wanneer levering van klei met een erosiebestendigheid 2 is 
voorgeschreven, mag ook klei met een erosiebestendigheid 1 worden 
geleverd. Wanneer levering van klei met een erosiebestendigheid 3 is 
voorgeschreven, mag ook klei met een erosiebestendigheid 1 of 2 
worden geleverd. 
 
 

 

 

 

 

 

 
  



 

32 
 

22.07 Meet- en verrekenmethode 
 

22.07.01 Meting in bogen en taluds 

01 Meting van lengten van bogen geschiedt langs de gebogen lijn die 
de zwaartepunten van de dwarsprofielen verbindt. 
 
02 Meting van oppervlakken van taluds geschiedt in het vlak van de 
helling. 
 
03 Meting van diktematen op taluds geschiedt loodrecht op het vlak 
van de helling. 
 
22.07.02 Meting in het werk 

01 Meting in het werk geschiedt door in- en uitmeting van het 
desbetreffende werkonderdeel, hetzij bij het ontgraven hetzij bij het 
verwerken van grond. 
 
02 De in- en uitmetingen worden uitgevoerd met dezelfde 
puntdichtheid en nauwkeurigheid. Indien aan de hierbij benodigde 
meetapparatuur, aan de puntdichtheid en aan de nauwkeurigheid 
eisen worden gesteld, zijn deze in het bestek vermeld. 
 
03 Inmetingen vinden zo kort mogelijk voor de aanvang van het 
desbetreffende werkonderdeel plaats. 
 
04 Uitmetingen vinden direct na voltooiing van het desbetreffende 
onderdeel plaats. Indien dit ten gevolge van andere voorgeschreven 
werkzaamheden niet meer mogelijk is, vinden de uitmetingen direct 
voor de aanvang van deze werkzaamheden plaats. 
 
05 Indien profielen van verwerking worden vastgesteld en verdichting 
van de bestaande toestand is voorgeschreven, vinden de inmetingen 
na de verdichting plaats. 
 
06 Indien profielen van verwerking worden vastgesteld en verdichting 
is voorgeschreven, vinden de uitmetingen na het verdichten plaats. 
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07 Bij vaststelling van profielen van verwerking worden zakkingen 
gemeten met behulp van bij de aanvang van het werk geplaatste 
zakbaken of bij gebreke dan wel in het ongerede raken daarvan, 
vastgesteld door middel van boringen. 
 
08 Metingen van overhoogten als bedoeld in artikel 22.07.07 lid 03, 
geschieden ter plaatse van de zakbaken en gelijktijdig met de 
uitmetingen van de desbetreffende zakbaken. 
 
09 Verschuivingen worden, voor zover in- en uitmetingen geen 
uitsluitsel geven, vastgesteld door middel van boringen. 
 
22.07.03 Meting te vaststelling van het theoretisch profiel 

01 Ter vaststelling van theoretische profielen worden de begrenzingen 
van deze profielen aan de bestaande toestand ingemeten. 
 
02 De inmetingen als bedoeld in lid 01, vinden zo kort mogelijk voor 
de aanvang van het desbetreffende werkonderdeel plaats. Indien aan 
de hierbij benodigde meetapparatuur, aan de puntdichtheid en aan de 
nauwkeurigheid eisen worden gesteld, zijn deze in het bestek 
vermeld. 
 
03 Indien verdichting van de bestaande toestand is voorgeschreven, 
vinden de inmetingen als bedoeld in lid 01, na de verdichting plaats. 
 
22.07.04 Meting in middelen en vervoer 

01 Bij meting in middelen van vervoer worden de vervoerde 
hoeveelheden grond door in- en uitmetingen vastgesteld. 
 
02 Bij meting in middelen van vervoer worden voor de aanvang van 
de werkzaamheden de laadruimen van nat materieel opgemeten. 
 
03 Bij meting in middelen van vervoer worden alle vrachten, vervoerd 
door middel van nat materieel, gemeten bij de plaats van lossing, 
behoudens het bepaalde in lid 04. 
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04 In het geval de plaats van lossing een dump- of klapplaats betreft, 
wordt in afwijking van lid 03 gemeten op de plaats van belading. 
 
05 Bij meting in middelen van vervoer worden per dag op aselecte 
wijze ten hoogste 20% van alle vrachten, vervoerd door middel van 
droog materieel, gemeten bij de plaats van verwerking, behoudens 
het bepaalde in lid 06. 
 
06 Indien door onderlinge verschillen van de middelen van vervoer of 
wegens een te gering aantal vrachten per dag geen juiste 
hoeveelheidsbepaling overeenkomstig lid 05 mogelijk is, worden in 
afwijking van lid 05 ten hoogste alle vrachten gemeten. 
 
22.07.05 Hoeveelheidsbepaling algemeen 

01 Ontgraven, vervoerde, geleverde dan wel verwerkte hoeveelheden 
grond, voor zover deze betrekking hebben op een in een bestekspost 
voorgeschreven resultaat, worden berekend volgens de voor die 
bestekspost voorgeschreven methode van hoeveelheidsbepaling. 
 
02 Bij de berekening van hoeveelheden grond als bedoeld in lid 01, 
wordt mede betrokken de grond verwerkt in voorgeschreven 
overhoogten en verwerkt in zakkingen of verschuivingen die het 
gevolg zijn van de bodemgesteldheid. 
 
03 Indien in het bestek geen methode van hoeveelheidsbepaling is 
voorgeschreven, worden de hoeveelheden vastgesteld 
overeenkomstig artikel 22.07.07. 
Indien dit niet mogelijk is, worden de hoeveelheden vastgesteld 
overeenkomstig artikel 22.07.06. 
Indien ook dit niet mogelijk is, worden de hoeveelheden vastgesteld 
overeenkomstig artikel 22.07.08.  
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22.07.06 Hoeveelheidsbepaling aan de hand van meting in het 

werk 

01 Bij de hoeveelheidsbepaling aan de hand van meting in het werk 
worden de hoeveelheden grond berekend aan de hand van de 
uitkomsten van de metingen, gedaan overeenkomstig artikel 22.07.02. 
 
02 Indien in het bestek niet is bepaald welke metingen voor de 
hoeveelheidsbepaling als bedoeld in het vorige lid moeten worden 
aangehouden, worden de metingen van ontgraving aangehouden. 
Indien hiermee geen juiste hoeveelheidsbepaling mogelijk is, worden 
de metingen van verwerking aangehouden. 
 
22.07.07 Hoeveelheidsbepaling van theoretisch profiel 

01 Bij de hoeveelheidsbepaling met behulp van theoretisch profiel 
worden de hoeveelheden grond berekend aan de hand van de 
uitkomsten van de metingen gedaan overeenkomstig artikel 22.07.03 
en de in het bestek voorgeschreven afmetingen en hoogteliggingen, 
rekening houdend met de voorgeschreven tonrondten en afrondingen. 
 
02 Indien in het bestek niet is bepaald welke metingen voor de 
hoeveelheidsbepaling als bedoeld in het vorige lid moeten worden 
aangehouden, worden de metingen van ontgraving aangehouden. 
Indien hiermee geen juiste hoeveelheidsbepaling mogelijk is, worden 
de metingen van verwerking aangehouden. 
 
03 Indien voor de hoeveelheidsbepaling als bedoeld in lid 01 
metingen van verwerking worden aangehouden, worden de 
hoeveelheden grond verwerkt in voorgeschreven overhoogten en 
verwerkt in zakkingen of verschuivingen welke het gevolg zijn van de 
bodemgesteldheid, berekend aan de hand van de uitkomsten van de 
metingen, gedaan overeenkomstig artikel 22.07.02. 
 

22.07.08 Hoeveelheidsbepaling aan de hand van meting in 

middelen en vervoer  

01 Bij de hoeveelheidsbepaling aan de hand van meting in middelen 
van vervoer, worden de hoeveelheden grond berekend aan de hand 



 

36 
 

van de uitkomsten van de metingen gedaan overeenkomstig artikel 
22.07.04. 
 
22.07.09 Meting van het volume van met water verzadigde grond 

in middelen van vervoer en hoeveelheidsbepalingen 

01 Indien in het bestek is vermeld dat de hoeveelheid met water 
verzadigde grond zal worden vastgesteld aan de hand van metingen 
in middelen van vervoer, zijn in aanvulling op het gestelde in artikel 
22.07.04 lid 01, de navolgende leden met betrekking tot de wijze van 
uitmeting van toepassing. 
 
02 De uitmetingen van het in het laadruim bezonken bodemmateriaal 
worden verricht met behulp van zogenaamde halve bollen (diameter 
0,17 m, gewicht onder water 15 N en opgehangen aan een 
geplastificeerde, van een schaalverdeling voorziene, staaldraad) door 
deze op verschillende plaatsen, gelijkmatig verdeeld over de lengte en 
breedte van het laadruim, in het mengsel van grond en water neer te 
laten, zodanig dat: 

a. het bovenvlak van de lading wordt aangepeild ten opzichte 
van een vooraf vastgesteld referentievlak; 

b. vervolgens de halve bol verder neer te laten tot hij niet meer 
zakt en dit scheidingsvlak in de lading eveneens aan te peilen 
ten opzichte van het referentievlak, als bedoeld onder a. 
 

03 Het volume van de bezonken grond als bedoeld in lid 02 sub b, 
wordt bepaald aan de hand van de bij het middel van vervoer 
behorende beuninhoudstaat. 
 
04 Het volume van het water-slibmengsel, gelegen tussen het in lid 02 
sub b genoemde scheidingsvlak en het bovenvlak van de lading, 
wordt eveneens bepaald aan de hand van de bij het middel van 
vervoer behorende beuninhoudstaat. 
Vervolgens wordt aan de hand van een door de directie te bepalen 
aantal representatieve monsters van het water-slibmengsel het 
volumepercentage neergeslagen sediment vastgesteld. De 
vaststelling van dit percentage zal geschieden aan de hand van een in 
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het bestek nader omschreven meetmethode. 
Het volume van het sediment wordt berekend door het volume van het 
water-slibmengsel te vermenigvuldigen met het vastgestelde 
percentage neergeslagen sediment.  
 
05 De in de leden 02, 03 en 04 genoemde werkzaamheden worden 
door of vanwege de directie uitgevoerd. 
 
06 Ter bepaling van de in totaal voor verrekening in aanmerking 
komende hoeveelheid grond, wordt het volume bezonken grond als 
bedoeld in lid 03, vermeerderd met het volume sediment als bedoeld 
in lid 04. 
 

22.07.10 Bepaling van de massa droge stof van met water 

verzadigde grond in middelen van vervoer en 

hoeveelheidsbepaling 

01 De massa droge stof in tonnen, van met water verzadigde grond in 
de middelen van vervoer, wordt berekend met de formule: 

 
Hierin is: 

ρw = de dichtheid van het water in ton/m3;  

ρva.st. = de dichtheid van de vaste stof in ton/m3;  

m = de massa van de met water verzadigde grond in ton; 

V = het volume van de met water verzadigde grond in m3.  

 
02 Indien in het bestek geen waarden zijn aangegeven voor ρw en 
ρva.st. wordt ten behoeve van de berekening uitgegaan van de 
waarden: 

ρw = 1,00 ton/m3;  

ρva.st. = 2,65 ton/m3.  
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In dat geval kan de hoeveelheid tonnen droge stof worden berekend 
met de vereenvoudigde formule: 
 

 
 
03 De massa van de met water verzadigde grond wordt bepaald aan 
de hand van de bij het middel van vervoer behorende meetbrief. 
 
04 De berekening van het volume van de met water verzadigde grond 
geschiedt door uitmetingen waarbij het bovenvlak van het 
bodemmateriaal op verschillende plaatsen, gelijkmatig verdeeld over 
de lengte en breedte van het laadruim, wordt aangepeild ten opzichte 
van een vooraf vastgesteld referentievlak. Aan de hand van de bij het 
middel van vervoer behorende beuninhoudstaat wordt het volume 
bepaald.  
 
05 De in lid 04 genoemde uitmetingen worden door of vanwege de 
directie uitgevoerd. 
 
06 Indien ten gevolge van het inzetten van specifieke werktuigen of 
ten gevolge van wisselende grond- en waterparameters, de massa en 
het volume van de lading niet voldoende nauwkeurig kunnen worden 
vastgesteld overeenkomstig de in lid 03 en 04 beschreven wijze, 
zullen de directie en de aannemer gezamenlijk en in onderling overleg 
besluiten tot vervangende meetmethoden. 
Het gestelde in de leden 03, 04 en 05 is in dat geval niet van 
toepassing.  
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22.07.11 Meting van de fractieverdeling bij deelstromen 

01 De controle op de fractieverdeling van het minerale bestanddeel bij 
deelstromen geschiedt door middel van zeving. De aannemer stelt de 
directie in de gelegenheid bij de monsterneming en bij de uitzeving 
aanwezig te zijn. 
 
02 De gegevens verkregen uit de in lid 01 bedoelde monsterneming 
en zeving worden door de aannemer schriftelijk vastgelegd, alsmede 
wanneer en door wie de monsterneming en de uitzeving is verricht. 
Een afschrift hiervan moet aan de directie worden overhandigd. 
 
03 Indien na uitzeving van een monster blijkt dat niet aan de in het 
bestek gestelde eisen aan de fractieverdeling is voldaan, zal de 
gemiddelde waarde van de afwijkingen van de vijf laatstgenomen 
monsters (het in dit lid bedoelde monster daaronder begrepen) ten 
opzichte van de gestelde eisen worden vastgesteld. 
 
04 Indien de gemiddelde waarde van de geconstateerde afwijkingen 
als bedoeld in lid 03, de toegestane tolerantie te boven gaat, zal 
uitsluitend de geproduceerde hoeveelheid welke door het 
laatstgenomen monster wordt vertegenwoordigd, worden afgekeurd 
en niet voor verrekening in aanmerking komen. 
 
22.07.12 Hoeveelheidsbepaling geotextiel of rooster 

01 De bij het aanbrengen van een geotextiel of rooster gebruikte 
eenheid m2, betreft uitsluitend het oppervlak dat volgens het bestek 
moet worden afgedekt. 
In bogen wordt de lengte gemeten ter plaatse van het midden van de 
in het bestek voorgeschreven breedte.  
 
02 Overlappen, naaiverliezen en snijverliezen blijven bij de 
hoeveelheidsbepaling buiten beschouwing. 
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22.07.13 Monsterneming ontzilt zand en bepaling van de 

chloridegehalte 

01 Direct voorafgaand aan het lossen zes deelmonsters nemen. De 
monsterneming van een scheepslading ontzilt zeezand uitvoeren met 
behulp van een Edelmanboor in drie raaien en twee monsters per 
raai, elk met een massa van ten minste 0,5 kg. De deelmonsters, 
evenredig verdeeld over de voor- en achterbeun, nemen op een 
diepte van 1,00 m en op 1,00 m boven de onderzijde van de beun. 
 
02 De zes deelmonsters als bedoeld in het vorige lid samenstellen tot 
één mengmonster. Zodanig mengen dat een homogene massa wordt 
verkregen. 
 
03 Het chloridegehalte van ontzilt zeezand wordt, met inachtneming 
van het gestelde in het navolgende lid, in het werk bepaald (proef 41) 
aan de hand van het in het vorige lid verkregen mengmonster, met 
een nauwkeurigheid van 1 mg per kg droge stof.  
 
04 De directie kan, indien zij daartoe aanleiding ziet, besluiten het 
chloridegehalte van ontzilt zand in het laboratorium te laten bepalen 
(proef 40). Indien de resultaten van dat onderzoek afwijken van de 
verkregen resultaten met de verkorte titratieproef als bedoeld in het 
vorige lid, prevaleren de resultaten van het laboratoriumonderzoek.  
(titratieproef:concentratie van een stof in een oplossing te bepalen)  
De kosten van het laboratoriumonderzoek zijn voor rekening van de 
aannemer voor zover uit dat onderzoek blijkt dat niet is voldaan aan 
de eis aan het chloridegehalte van ontzilt zand.  
 
22.07.14 Klei, aantal monsters en aantal monsters per 

verzamelmonster 

01 De voor de keuringsonderzoeken benodigde monsters dienen 
aselect te worden genomen en representatief te zijn. 
 
02 Het vooronderzoek als bedoeld in artikel 22.07.15 ten behoeve van 
de controle op de eisen overeenkomstig de artikelen 22.06.06 en 
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22.06.07, geschiedt met behulp van afzonderlijke monsters of een 
representatief deel daarvan. 
 
03 Het onderzoek van een lading klei geschiedt met behulp van één 
verzamelmonster, dat uit ten minste tien monsters of representatieve 
delen ervan wordt samengesteld. 
 
04 Indien op grond van een visuele waarneming een lading klei als 
niet homogeen of mogelijk niet homogeen ten aanzien van één of 
meer relevante eigenschappen wordt beoordeeld, de lading klei 
splitsen in homogeen veronderstelde delen. De monsterneming in dat 
geval per deel uitvoeren. 
Indien blijkens de keuringsresultaten één van de delen niet aan de 
eisen voldoet, geldt dat de gehele lading niet voldoet. 
Indien het deel dat niet aan de eisen voldoet op een eenvoudige wijze 
van het resterende deel van de lading kan worden afgescheiden, kan 
in overleg tussen de aannemer en de directie worden 
overeengekomen het resterende deel van de lading klei als een 
afzonderlijk deel te beschouwen.  
 
05 Het in het kader van de bedrijfscontrole verrichte onderzoek naar 
de eisen aan de verdichtingsgraad als bedoeld in artikel 22.02.15 lid 
05, geschiedt met behulp van tien monsters ter bepaling van de 
dichtheid (proef 6) en twee monsters ter bepaling van de 
proctordichtheid (proef 9). (proctordichtheid is om de dichtheid van 
een grondmonster te bepalen). 
Van de tien monsters ter bepaling van de dichtheid (proef 6) worden 
vijf monsters op een diepte van 0,10 m en vijf monsters op een diepte 
van 0,25 m onder de bovenkant van de verdichte kleilaag genomen. 
De twee monsters ter bepaling van de proctordichtheid (proef 9) 
worden daar genomen, waar de monsters genomen zijn, waarvan de 
dichtheden de op één na hoogste en de op één na laagste waarde 
hebben binnen de groep van tien monsters.  
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22.07.15 Klei vooronderzoek 

01 Het beoordelen van de geschiktheid van de winplaats van de te 
leveren klei vindt plaats op basis van door de aannemer verstrekte 
reeds beschikbare onderzoeksgegevens, of op basis van een door de 
aannemer te verrichten vooronderzoek, dan wel op basis van een 
combinatie van beide. 
 
02 De te overleggen gegevens als bedoeld in het vorige lid moeten 
ten minste het volgende bevatten: 

a. een beschrijving van de verrichte boringen als bedoeld in lid 
03; 

b. de resultaten van een door of vanwege de producent verricht 
vooronderzoek waarbij de klei op de in de artikelen 22.06.06 
en 22.06.07 gestelde eisen is gecontroleerd. De resultaten 
moeten zijn gespecificeerd per erosiebestendigheid en per 
gestelde eis; 

c. de wijze waarop de monsters zijn genomen; 
d. waar, wanneer en door wie het onderzoek is verricht. 

 
03 Het aantal over de volle laagdikte uit te voeren boringen bedraagt 
ten minste: 

1. één per 1.000 m2 bij een laagdikte van minder dan 5 m, ofwel  
2. één per 5.000 m2 bij een laagdikte van 5 m of meer.  

Het totale aantal boringen bedraagt ten minste drie.  
 
22.07.16 Klei keuring na aanvoer 

01 Bij een keuring van te leveren klei na aanvoer, verricht door de 
directie, wordt de klei op de in de artikelen 22.06.06 en 22.06.07 
vermelde eisen onderzocht. 
Het aantal keuringen is in het bestek vermeld. 
De directie legt de resultaten van deze onderzoeken, de wijze waarop 
de monsters zijn genomen alsmede waar, wanneer en door wie de 
keuring is verricht, schriftelijk vast.  
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02 Ten aanzien van het onderzoek op de eisen als bedoeld in artikel 
22.06.06, leden 01 en 02, keurt de directie direct na aanvoer met dien 
verstande dat: 

1. een voor 12.00 uur aangekomen lading uiterlijk binnen zes 
uur na aankomst wordt gekeurd; 

2. een na 12.00 uur aangekomen lading uiterlijk de 
eerstvolgende werkdag voor 12.00 uur wordt gekeurd. 

 
22.07.17 Klei bemonsteren uit winplaats 

01 De gegevens van de monsterneming worden schriftelijk vastgelegd 
op de wijze als omschreven in NEN-EN-ISO 22475-1. 
 
02 Het verkrijgen van monsters uit een winplaats geschiedt door het 
uitvoeren van boringen over de volle hoogte van de te gebruiken klei, 
waarbij de klei van iedere boordiepte van maximaal 0,50 m uit die 
boring wordt samengevoegd tot één monster. 
 
03 Indien op grond van visuele beoordeling een laagscheiding wordt 
geconstateerd, dient vanaf die scheiding een nieuw monster te 
worden genomen. 
 
22.07.18 Klei bemonsteren uit depot of middel van vervoer 

01 Het verkrijgen van monsters uit een depot of uit een middel van 
vervoer geschiedt met behulp van een grondboor over een diepte van 
ten minste 0,50 m onder het oppervlak van de klei, waarbij de 
vrijgekomen klei per boring wordt samengevoegd tot één monster. 
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2. Deelhoofdstuk 24. Sleuven 

 

 
 

 

Technische bepalingen sleuf-en sleuflozen 

technieken 

 

Deelhoofdstuk 24.0 

Sleuf- en sleufloze technieken 
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24.01 Begrippen 
 

24.01.01 Sleufbedekking 
01 Onder sleufbedekking wordt verstaan de te verwijderen verharding 
met inbegrip van de fundering, alsmede graszoden voor zover deze 
laatste afzonderlijk in het bestek zijn vermeld. 
 
24.01.02 Grondsoorten 
01 Te verstaan is onder: 

a. slappe grond: sterk waterhoudende grond die vloeibaar tot 
brijachtig is en niet met een schop kan worden verwerkt;  

b. losse grond: grond die zonder andere hulpmiddelen dan een 
schop kan worden verwerkt;  

c. vaste grond: grond die grotendeels met de schop of spade 
kan worden verwerkt, doch waarbij gebruik van houweel of 
hak noodzakelijk kan zijn;  

d. zware grond: grond voor de verwerking waarvan het gebruik 
van houweel, hak of machines noodzakelijk is.  

24.01.03 Afmetingen werkput 

01 Te verstaan is onder: 
a. lengte werkput: de afmeting van de werkput in de richting van 

de kabel of leiding;  
b. breedte werkput: de afmeting van de werkput loodrecht op de 

richting van de kabel of leiding 
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24.02 Eisen en uitvoering 
 

24.02.01 Grondwerk, ontgraving 

01 Te handhaven struiken en vaste planten, die in het kabel- of 
leidingtracé van een te graven sleuf voorkomen, ruim uitsteken, 
gescheiden houden van de te ontgraven grond en tegen uitdroging 
beschermen. 
 
02 Indien het bestek voorziet in het opnemen van een sleufbedekking 
van graszoden, de graszoden steken met een dikte van 0,03 à 0,05 
m. 
 
03 Op de bij ‘graven en aanvullen sleuf’ vereiste sleufdiepte en -
breedte is een positieve en een negatieve afwijking van elk 0,05 m 
toegestaan. 
 
04 De blijvende grondslag niet roeren, behoudens het bepaalde in 
artikel 25.12.03 lid 02 dan wel artikel 47.22.01 lid 02. 
 
05 In de sleufbodem door verwijdering van voorwerpen ontstane 
gaten vullen en verdichten. 
 
06 Het naast de sleuf opslaan van uitgekomen grond dient op 
zodanige afstand van de sleuf te geschieden dat hierdoor geen 
inkalving ontstaat. 
 
24.02.02 Kabel of leidingafdekmateriaal en waarschuwingslint 

01 Indien in het bestek het aanbrengen van waarschuwingslint boven 
een kabel of leiding is voorgeschreven, dit lint tevens aanbrengen 
boven verbindingen en doorzetten tot aan een invoering. 
 
02 Tenzij het bestek anders vermeldt, leidingafdekmateriaal op 0,20 m 
en waarschuwingslint op 0,50 m boven de leiding aanbrengen. 
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03 Tenzij het bestek anders vermeldt, kabelafdekmateriaal op 0,20 m 
boven de kabel aanbrengen en waarschuwingslint op 0,10 m onder de 
sleufbedekking. 
 

24.02.03 Grondwerk, aanvulling 

01 Tenzij het bestek anders vermeldt, een ontgraving aanvullen met 
de uitgekomen grond. Deze aanvulling zodanig uitvoeren dat de 
verschillende grondsoorten zoveel mogelijk op hun oorspronkelijke 
plaats terugkomen. 
 
02 In de aanvulgrond aanwezige harde voorwerpen die een 
beschadiging aan de kabel, de mantelbuis, de kabelkoker of de leiding 
kunnen veroorzaken, verwijderen van bonken en scherven. 
 
03 Bevroren grond niet verwerken in de aanvulling. 
 
04 In beplantingszones geen sneeuw in de aanvulgrond verwerken. 
 
05 Het aanvullen en het verdichten van de aanvulling ter weerszijden 
van een kabel of leiding gelijktijdig en gelijkmatig uitvoeren; de 
aanvulling en verdichting van een voorgeschreven ontgraving onder 
een kabel of leiding gelijkmatig uitvoeren. 
 
06 Op een afstand van minder dan 0,40 m naast en boven een leiding 
en op een afstand van minder dan 0,20 m naast en boven een kabel 
geen mechanische verdichtingsapparatuur gebruiken. 
 
07 De verdichting van de aanvulling bij ‘graven en aanvullen sleuf’ 
wordt bepaald met behulp van de indringingsweerstand 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 24.05.01 en 24.05.04. 
 
08 Tenzij het bestek anders vermeldt, wordt de verdichting bij 
‘aanbrengen grondverbetering’ en bij ‘aanvullen sleuf’ bepaald met 
behulp van de verdichtingsgraad (proef 3).  
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24.02.04 Verdichtingsgraad van zand in grond verbetering 

01 Van zand dat in grondverbetering is verwerkt, moet de 
verdichtingsgraad (proef 3) ten minste 93% bedragen. De gemiddelde 
verdichtingsgraad (proef 3) moet ten minste 98% bedragen.  
 
24.02.05 verdichtingsgraad van zand in aanvulling 

01 Van zand dat in aanvulling is verwerkt indien geen verharding is 
geprojecteerd of dat moet worden verwerkt op een diepte van meer 
dan 1,0 m beneden het oppervlak van het toekomstige wegdek, moet 
de verdichtingsgraad (proef 3) ten minste 93% bedragen. De 
gemiddelde verdichtingsgraad (proef 3) moet ten minste 98% 
bedragen.  
 
02 Van zand dat in aanvulling is verwerkt op een diepte van minder 
dan 1,0 m beneden het oppervlak van het toekomstige wegdek, moet 
de verdichtingsgraad (proef 3) ten minste 95% bedragen. De 
gemiddelde verdichtingsgraad (proef 3) moet ten minste 100% 
bedragen.  
 
24.02.06 indringingsweerstand 

01 Indien de aanvulling van de sleuf geschiedt met uitgekomen grond, 
tijdens het aanvullen de aanvulgrond verdichten tot een 
indringingsweerstand is bereikt die ten minste gelijk is aan 90% van 
de indringingsweerstand bepaald overeenkomstig artikel 24.05.01. 
Ter plaatse van beplantingszones of van grasachtige vegetatie moet 
de indringingsweerstand na verdichten 1 à 1,5 MPa bedragen.  
 
02 Indien de aanvulling van de sleuf geschiedt met zand dat voldoet 
aan de eisen gesteld in artikel 24.06.01 of 24.06.02, tijdens het 
aanvullen het zand verdichten tot een indringingsweerstand is bereikt 
die per 10 mm diepte met ten minste 0,20 MPa toeneemt, dan wel ten 
minste 4 MPa bedraagt. 
 
24.02.07 Grondwerk ten behoeve van verkeersregelinstallaties  

01 Sleuven en gaten ten behoeve van het aanbrengen van 
verkeersregelinstallaties moeten zo snel mogelijk worden gedicht. 
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24.03 Informatie overdracht  
 
24.03.01 uitvoering van werkzaamheden 

01 Voordat met de werkzaamheden ten behoeve van kabels of 
leidingen wordt begonnen, de directie daarvan in kennis stellen. 
 
02 Voor het uitvoeren van werkzaamheden op of in particulier terrein 
of voor het uitvoeren van inpandige werkzaamheden moet vooraf 
toestemming zijn verkregen van de eigenaar, pachter, huurder of 
gebruiker. 
 
03 De directie draagt zorg voor het tijdig verkrijgen van de in het 
vorige lid bedoelde toestemming. 
 
24.03.02 Tijdelijke opslag uitgekomen sleufmateriaal 

01 Indien de sleufbedekking, de uit de sleuf gekomen grond of het 
kabel- of leidingafdekmateriaal niet naast de sleuf mag of kan worden 
opgeslagen, is dit in het bestek vermeld. 
 
24.04 Risico verdeling en garanties  
 
24.04.01 Grondwerk, ontgraving 

01 Indien in het bestek een helling van het talud is aangegeven, mag 
de aannemer erop rekenen dat kan worden ontgraven volgens dit 
talud bij de eveneens in het bestek gegeven ontgravingshoogte 
zonder het aanbrengen van voorzieningen tegen inkalven. 
 
02 Een ontgraving ten behoeve van een werkgat of werkput voor 
werkzaamheden aan een kabel of leiding wordt als meer werk 
vergoed, tenzij: 

1. deze ontgraving in het bestek is voorgeschreven, of 
2. deze ontgraving minder omvat dan 0,5 m3 en gelijktijdig met 

het graven van de sleuf kan worden uitgevoerd.  
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03 Het (tijdelijk) verwijderen van struiken of vaste planten die in het 
kabel- of leidingtracé voorkomen is in het bestek omschreven, tenzij 
deze in beperkte aantallen in het tracé voorkomen. 
 

24.04.02 Droogmaking en drooghouding 

01 Indien de te verrichten werkzaamheden ten behoeve van het 
drooghouden van een ontgraving meer omvatten dan het afvoeren 
van hemelwater en uittredend grondwater door middel van een open 
bemalingsinstallatie en het maken en onderhouden van een 
voldoende aantal verzamelputten en open sleuven, worden deze 
werkzaamheden als meer werk vergoed, voor zover deze 
werkzaamheden niet in het bestek zijn voorgeschreven. 
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24.05 Bijbehordende verplichtingen 
 
24.05.01 indringsweerstand voor ontgraving 

01 Voordat met het graven van de sleuf wordt begonnen, bepaalt de 
aannemer de indringingsweerstand van de te ontgraven grond door 
middel van sonderen. Hiertoe per 100 m sleuflengte één sondering 
verrichten met dien verstande dat: 

1. het aantal sonderingen per sleuf ten minste drie bedraagt; 
2. de directie kan verlangen dat het aantal sonderingen tot ten 

hoogste vier per 100 m sleuflengte wordt verhoogd ter 
verkrijging van een representatief beeld van de 
indringingsweerstand. 
 

02 De sonderingen als bedoeld in het vorige lid zodanig uitvoeren dat 
een redelijk beeld van de indringingsweerstand over de diepte van de 
te ontgraven sleuf wordt verkregen. Ter plaatse van aanwezige kabels 
of leidingen de sondering uitvoeren tot ten hoogste 0,20 m boven de 
kabel of de leiding. 
 
03 De meetgegevens dateren en voorzien van een eenduidige 
plaatsaanduiding. Deze gegevens desgevraagd aan de directie 
verstrekken. 
 
04 Het bepaalde in de vorige leden is niet van toepassing: 

1. indien voor de aanvulling van de sleuf geen uitgekomen grond 
wordt gebruikt; 

2. indien door de dichtheid van de grond het bepalen van de 
indringingsweerstand door middel van sonderen niet mogelijk 
is; 

3. ter plaatse van beplantingszones of van grasachtige 
vegetatie; 

4. indien en voor zover de verdichting van de aanvulling wordt 
bepaald met behulp van de verdichtingsgraad (proef 3).  
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24.05.02 Sleufdiepte en –breedte 

01 Voorafgaand aan of tijdens het graven van een sleuf stelt de 
directie in overleg met de aannemer de te graven sleufdiepte en -
breedte vast. Daarbij worden de afmetingen uitgedrukt in tienden van 
meters. 
Indien de aldus vastgestelde diepte en breedte afwijken van de in het 
bestek voorgeschreven sleufdiepte en -breedte worden de 
vastgestelde, van het bestek afwijkende, sleufdiepte en -breedte met 
de lengte van de (het) desbetreffende sleuf(gedeelte) schriftelijk 
vastgelegd.  
 
24.05.03 aanvullen sleuf  

01 Tot het aanvullen van een sleuf wordt tevens gerekend het weer 
op de oorspronkelijke plaats aanbrengen van de bij het graven van die 
sleuf gescheiden gehouden struiken en vaste planten. 
 
24.05.04 Indringinsweerstand na aanvullen en verdichten  

01 Van sleuven waarvan de indringingsweerstand overeenkomstig 
artikel 24.05.01 is bepaald, bepaalt de aannemer na aanvullen en 
verdichten de indringingsweerstand door middel van sonderen. 
Hiertoe per 100 m sleuflengte drie sonderingen verrichten met dien 
verstande dat het aantal sonderingen per sleuf ten minste drie 
bedraagt. 
 
02 De sonderingen als bedoeld in het vorige lid uitvoeren over de 
gehele diepte van de aangevulde sleuf. Indien voor aanvulling zand is 
voorgeschreven dat voldoet aan de eisen gesteld in artikel 24.06.01 of 
24.06.02, de sondering over een laagdikte van ten hoogste 0,30 m 
uitvoeren. Ter plaatse van aanwezige kabels of leidingen de 
sondering uitvoeren tot ten hoogste 0,20 m boven de hoogstliggende 
kabel of leiding.  
 
03 De meetgegevens dateren en voorzien van een eenduidige 
plaatsaanduiding. Deze gegevens desgevraagd aan de directie 
verstrekken. 
 



 

53 
 

04 Het bepaalde in de vorige leden is niet van toepassing indien en 
voor zover de verdichting van de aanvulling wordt bepaald met behulp 
van de verdichtingsgraad (proef 3).  
 
24.05.05 Opnemen en herstellen sleufbedeking 

01 Tot het opnemen en (tijdelijk) herstellen van sleufbedekking wordt 
tevens gerekend het verwijderen en na het aanvullen van de sleuf 
weer aanbrengen van de in het kabel- of leidingtracé aanwezige 
kantopsluitingen, waaronder trottoir- en opsluitbanden, voor zover 
deze kantopsluitingen het tracé kruisen en dit voor de uitvoering van 
de werkzaamheden noodzakelijk is. 
 
02 Tenzij het bestek anders vermeldt, behoort tot het (tijdelijk) 
herstellen van een bestrating tevens het leveren van het benodigde 
straat- en afstrooizand ten behoeve van het herstellen met een 
hoeveelheid van ten hoogste 1 m3 per 50 m2 bestrating.  
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24.06 Bouwstoffen 
 
24.06.01 Zand in aanvulling of grondverbetering 

01 Zand dat in aanvulling of grondverbetering wordt verwerkt, moet 
mineraal materiaal zijn waarvan de fractie fijner dan 2 μm (proef 1) ten 
hoogste 8% en het gehalte aan minerale deeltjes door zeef 63 μm 
(proef 2) ten hoogste 50% bedraagt, behoudens het bepaalde in 
artikel 24.06.02.  
 
24.06.02 Zand in zandbed 

01 Zand dat in zandbed wordt verwerkt op een diepte van minder dan 
1,0 m beneden het oppervlak van het wegdek, moet mineraal 
materiaal zijn waarvan het gehalte aan minerale deeltjes door zeef 63 
μm (proef 2) van de fractie door zeef 2 mm (proef 11.0) ten hoogste 
15% bedraagt.  
 
02 Indien het in lid 01 bedoelde gehalte 10 tot 15% bedraagt, mag 
bovendien het gehalte aan minerale deeltjes door zeef 20 μm (proef 
12.0) van de fractie door zeef 2 mm (proef 11.0) ten hoogste 3% 
bedragen.  
 
03 Van het materiaal door zeef 2 mm (proef 11.0) mag het gloeiverlies 
(proef 28) ten hoogste 3% bedragen.  
 
24.06.03 Straatzand 

1 Straatzand moet natuurlijk zand zijn. Het mag geen klei of grove 
organische bestanddelen (proef 11.0) bevatten.  
 
02 De korrelverdeling (proef 11.0) moet zijn: 

1. fractie op zeef 2 mm ten hoogste 10%; 
2. fractie op zeef 63 μm ten minste 95%. 

 
03 Het fijnheidsgetal (proef 15) van de fractie door zeef 2 mm moet 
liggen tussen 1,0 en 2,5.  
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04 Van het materiaal door zeef 2 mm (proef 11.0) mag het gloeiverlies 
(proef 28) ten hoogste 3% bedragen.  
 
  



 

56 
 

24.07 Meet en verekenmethode  

 

24.07.01 Bepaling indringinsweerstand 

01 De indringingsweerstand meten met behulp van een continu-
registrerend sondeerapparaat. Het meetbereik dient ten minste 5 MPa 
te bedragen en het dieptebereik ten minste 0,60 m. 
 
02 Sonderingen ten behoeve van het vergelijken van de 
indringingsweerstand vóór het ontgraven met de indringingsweerstand 
na het aanvullen en verdichten, uitvoeren met eenzelfde 
sondeerapparaat voorzien van een conus met dezelfde afmetingen. 
 
03 Sonderingen anders dan bedoeld in het vorige lid uitvoeren met 
een sondeerapparaat voorzien van een conusoppervlak van 100 mm2 
en een tophoek van 60° 
 
24.07.02 Sleufdiepte, sleufbreedte en dekking 

01 De sleufdiepte wordt bepaald door de verticale afstand tussen de 
bodem van de sleuf en de onderkant van de sleufbedekking, het 
maaiveld dan wel de bodem van een tijdelijke ontgraving. 
 
02 De sleufbreedte wordt op de bodem van de sleuf gemeten. 
 
03 De dekking van een kabel, leiding, mantelbuis, kabelbuis of 
kabelkoker wordt bepaald door de verticale afstand tussen de 
bovenkant van de kabel, leiding, mantelbuis, kabelbuis of kabelkoker 
en de bovenkant van de sleufbedekking, de spoorstaaf of het 
maaiveld; ter plaatse van een talud wordt de dekking loodrecht op de 
taludhelling gemeten. 
 
24.07.03 Verreken methode afwijking sleufdiepte en –breedte 

01 Het bepaalde in de navolgende leden is van toepassing indien en 
voor zover het bestek voorziet in één of meer besteksposten ‘graven 
en aanvullen sleuf’. 
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02 Indien de overeenkomstig artikel 24.05.02 lid 01 vastgestelde 
sleufdiepte of -breedte met ten hoogste 0,40 m respectievelijk ten 
hoogste 0,20 m afwijkt van de in het bestek vermelde sleufdiepte en -
breedte, vindt verrekening als meer en minder werk plaats als bedoeld 
in paragraaf 35 lid 1 sub e van de UAV 2012 overeenkomstig het 
bepaalde in de hiernavolgende leden 03 en 04. Toepassing van deze 
verrekenmethode op sleufdieptes groter dan 1,50 m is niet 
toegestaan.  
 
03 Ten behoeve van de in het vorige lid bedoelde verrekening wordt 
de prijs per eenheid, zoals deze in de ontleding van de 
aannemingssom is vermeld bij de desbetreffende bestekspost, 
vermenigvuldigd met een factor k. De factor k wordt gevonden door 
het getal dat bij de overeenkomstig artikel 24.05.02 lid 01 
vastgestelde sleufdiepte en -breedte in de navolgende tabel wordt 
genoemd, te delen door het getal dat in deze tabel wordt genoemd bij 
de in het bestek vermelde sleufdiepte en -breedte en dit quotiënt af te 
ronden op honderdsten. 
 

sleufdiepte 
in m  

sleufbreedte in m 

0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 

0,20 6 8 10 12 14 16 18 

0,30 9 12 15 18 21 24 27 

0,40 12 16 20 24 28 32 36 

0,50 15 20 25 30 35 40 45 

0,60 18 24 30 36 42 48 54 

0,70 21 28 35 42 49 56 63 

0,80 24 32 40 48 56 64 72 

0,90 27 36 45 54 63 72 81 

1,00 30 40 50 60 70 80 90 
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1,10 33 44 55 66 77 88 99 

1,20 36 48 60 72 84 96 108 

1,30 39 52 65 78 91 104 117 

1,40 42 56 70 84 98 112 126 

1,50 45 60 75 90 105 120 135 

 
Voor sleufbreedtes groter dan 0,90 m dienen de tabelwaarden te 
worden berekend door middel van rechtlijnige extrapolatie. 
(extrapolatie is het uitbreiden van een reeks getallen met punten die 
buiten de reeks liggen). 
 
04 Verrekening als bedoeld in lid 02 vindt plaats tegen een bedrag dat 
wordt gevonden door het verschil te bepalen tussen: 

1. de prijs per eenheid, zoals deze in de ontleding van de 
aannemingssom is vermeld bij de desbetreffende 
bestekspost, en 

2. de overeenkomstig het vorige lid berekende prijs, afgerond op 
een hele cent (eurocent) waarbij een halve cent (eurocent) of 
meer voor een hele cent (eurocent) zal gelden,en dit verschil 
 

 te verhogen met het percentage dat het aandeel uitdrukt dat 
de som van de posten 'algemene kosten' en 'winst en risico' 
uitmaakt van het subtotaal 

en 
 te vermenigvuldigen met de lengte van de (het) 

desbetreffende sleuf(gedeelte) 
 

24.07.04 berekening uit te voeren hoeveelheden grondwerk 

01 De in het bestek vermelde hoeveelheden grondwerk uitgedrukt in 
m3 of in m ten behoeve van kabels en leidingen zijn theoretisch 
bepaald met behulp van de in dat bestek vermelde gegevens. 
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24.07.05 Bepaling uitgevoerde hoeveelheden 

01 Bij grondwerk ten behoeve van kabel- en leidingwerk worden, 
behoudens het bepaalde in lid 03, de verwerkte hoeveelheden m3 dan 
wel m bepaald aan de hand van de in het bestek vermelde gegevens. 
Indien hiermee geen juiste hoeveelheidsbepaling mogelijk is, worden 
de desbetreffende hoeveelheden bepaald door meting in het werk.  
 
02 Voor de hoeveelheidsbepaling van grondwerk uitgedrukt in m3 als 
bedoeld in het vorige lid worden de profielen van ontgraving 
aangehouden. Indien hiermee geen juiste hoeveelheidsbepaling 
mogelijk is, worden de profielen van verwerking aangehouden.  
 
03 De hoeveelheidsbepaling van uit de sleuf gekomen, af te voeren 
grond geschiedt aan de hand van meting in middelen van vervoer. 
 
04 De bepaling van de geleverde hoeveelheden zand voor 
grondverbetering, aanvulling of zandbed alsmede voor straatzand, 
vindt plaats door meting in middelen van vervoer. 
 
05 Bij meting in middelen van vervoer worden per dag op aselecte 
wijze ten hoogste 20% van alle vrachten gemeten bij de plaats van 
verwerking, behoudens het bepaalde in het navolgende lid. 
 
06 Indien door onderlinge verschillen van de middelen van vervoer of 
wegens een te gering aantal vrachten per dag geen juiste 
hoeveelheidsbepaling overeenkomstig het vorige lid mogelijk is, 
worden in afwijking van het vorige lid ten hoogste alle vrachten 
gemeten. 
 
07 De bepaling van de aangebrachte hoeveelheid voorzieningen 
tegen het inkalven van taluds vindt plaats door meting van de lengte 
van de sleuf waarover een dergelijke voorziening is aangebracht. 
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3.  Deelhoofdstuk 25. Riolering  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Technische bepalingen Riolering 

 

Deelhoofdstuk 25.1 

Aanleg riolering 
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25.11 Begrippen 
 

25.11.01 Metselwerk 

01 Te verstaan is onder: 
a. platvol voegen: de voegen geheel vullen met metselspecie;  
b. afkwasten: het op het metselwerk aanbrengen van een dunne 

laag metselspecie waarbij de structuur van het metselwerk 
zichtbaar blijft;  

c. vertinnen: het op het metselwerk aanbrengen van een laag 
metselspecie met een dikte van circa 2 mm, die het oppervlak 
van het metselwerk volgt en daarbij de open gedeelten van 
voegen en dergelijke opvult, zodat een gesloten oppervlak 
wordt verkregen;  

d. berapen: het op het metselwerk aanbrengen van een laag 
metselspecie met een dikte van ten minste 5 mm, zodanig dat 
een gesloten oppervlak wordt verkregen.  

 

25.12 Eisen en uitvoering 

 

25.12.01 Aanleg vrijvalriool: eisen aan het reslutaat 

01 Tenzij het bestek anders vermeldt, moet het resultaat voldoen aan 
klasse 1 overeenkomstig de in NEN 3399 genoemde normatieve 
toestandsaspecten, met uitzondering van de hierna genoemde 
toestandsaspecten.  
Aan de hierna genoemde toestandsaspecten worden de volgende 
eisen gesteld: 

a. toestandsaspect BAG: instekende inlaten mogen alleen 
voorkomen indien dit door de aard van de constructie van de 
aansluiting wordt veroorzaakt; 

b. toestandsaspecten BBB, BBC en BBE: de leiding moet 
inwendig vrij zijn van verontreiniging, obstakels, aangehechte 
afzettingen en overige ongerechtigheden; 

c. toestandsaspect BBF: doorzweten van de buiswand in 
aanvangssituatie is toegestaan. 
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02 De hoogteligging van de putten mag ten hoogste 20 mm afwijken 
van de voorgeschreven hoogteligging. 
 
03 De hoogteligging van de binnenonderkant van de rioolstreng mag 
ten hoogste 25 mm afwijken van de rechte lijn tussen de gemeten 
hoogte van de binnenonderkanten van de aansluitingen op de 
aangrenzende putten. 
 
04 In horizontale richting mag het riool ten hoogste 30 mm afwijken 
van het voorgeschreven tracé, de afwijking mag tevens niet meer 
bedragen dan 5 mm per m leiding. 
 
05 De bovenkant van de putafdekking mag ten hoogste 5 mm lager 
liggen dan de bovenkant van de (geprojecteerde) verharding en mag 
niet boven de (geprojecteerde) verharding uitkomen. 
 
06 De bovenzijde van de kolken moet 5 tot 10 mm onder de 
bovenkant van de (geprojecteerde) kantopsluiting of bovenkant van 
de (geprojecteerde) verharding zijn gesteld. 
 
07 Putten en kolken moeten over het gehele bodemoppervlak 
dragend zijn aangebracht. 
 
25.12.02 Aanleg rioolpersleiding: eisen aan het resultaat 

01 De hoogteligging van een rioolpersleiding mag ten hoogste 50 mm 
afwijken van de voorgeschreven hoogteligging 
 
02 In horizontale richting mag een rioolpersleiding niet meer dan 10 
mm per m leiding, met een maximum van 50 mm, afwijken van het 
voorgeschreven tracé. 
 

25.12.03 Rioolaanleg: eisen aan de uitvoering 

01 Bij het transport, de opslag en de montage van de onderdelen ten 
behoeve van een leiding de voorschriften die daarover in het bestek 
zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmee niet in strijd, de 
aanbevelingen van de producent. 
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02 Leidingen die op staal worden gefundeerd, zodanig aanbrengen 
dat in de leiding geen piekspanningen voorkomen. 
 
03 Ter plaatse van de te maken verbindingen, appendages en putten 
de sleuf zoveel dieper en breder ontgraven als voor een goede 
uitvoering noodzakelijk is en zodanig dat de leiding niet op de 
verbindingen komt te rusten. 
 
04 Bewerkte kunststofbuizen ontdoen van bramen. Bewerkte vlakken 
van GVK-buizen bovendien conform de voorschriften van de 
leverancier waterdicht afwerken. 
(GVK-buizen= voor glasvezelversterkte polyester en vinylester (GVK) 
leidingsysteem). 
 
05 Hulpstukken direct in de gewenste stand en spanningsloos 
monteren. 
 
06 Op buizen met inlaat de aan te sluiten standpijpen verticaal stellen 
en tijdens de aanvulling verticaal houden. 
 
07 In standpijpen zo min mogelijk verbindingen aanbrengen. 
 
25.12.04 Rioolaanleg: huis- en kolkaansluiting 

01 Leidingen voor huis- en kolkaansluitingen moeten zo kort mogelijk 
zijn. 
 
02 Het afschot van huis- en kolkaansluitingen moet tussen de 50 
mm/m en 200mm/m zijn. 
 
03 Leidingen voor huis- en kolkaansluitingen aanleggen nadat de 
sleuf van het rioolgedeelte waarop wordt aangesloten is aangevuld en 
verdicht tot de bovenkant van de te leggen aansluiting. 
 
04 Leidingen voor huis- en kolkaansluitingen vanaf het riool 
spanningsloos leggen. 



 

64 
 

 
25.13 Informatie-overdracht 
 
(in deze standaard zijn geen Bepalingen opgenomen, behorden tot 
deze paragraaf.) 
 

25.14 Risiscoverdeling en garanties  
 

25.14.01 Rioolaanleg: vaststellen van het resultaat 

01 Verrichtingen in het kader van de opleveringsinspectie als bedoeld 
in artikel 25.17.01, die door de aannemer moeten worden uitgevoerd, 
zijn in het bestek vermeld. 
 
02 De directie kan de opleveringsinspectie of gedeelten daarvan 
verrichten of, voor zover het bestek daarin voorziet, dit aan de 
aannemer opdragen, voorafgaand aan de feitelijke oplevering van het 
werk. 
 
03 Eventuele goedkeuring van het resultaat naar aanleiding van de 
inspectie als bedoeld in het voorgaande lid ontslaat de aannemer niet 
van de verplichting om bij de oplevering van het werk te voldoen aan 
de aan het resultaat gestelde eisen. 
 
04 Indien de directie daartoe aanleiding ziet, kan aanvullend of 
herhaald onderzoek uitgevoerd worden. 
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25.15 Bijbehorende verplichtingen 
 

25.15.01 Montage leiding 

01 Hijsgaten van putten en putelementen na het stellen daarvan schoon en 

droog maken en afdichten met cementspecie. 

 

02 Tot het leveren dan wel het ter beschikking stellen van betonbuizen en 

geprefabriceerde betonputten wordt, voor zover ten behoeve van de 

afdichting van de verbinding(en) afzonderlijke onderdelen noodzakelijk zijn, 

tevens gerekend het leveren dan wel het ter beschikking stellen van deze 

onderdelen ten behoeve van de buisverbinding c.q. putelementverbinding. 

 

03 Tot het leveren dan wel het ter beschikking stellen van kunststofbuizen 

wordt tevens gerekend het leveren of het ter beschikking stellen van de 

benodigde materialen ten behoeve van de verbindingen, zoals moffen.  

 

04 Tot het aanbrengen van kunststofbuizen wordt tevens gerekend het 

aanbrengen van de benodigde materialen ten behoeve van de verbindingen, 

zoals moffen. 

 

05 Tot het tot stand brengen van verbindingen door middel van profielstrip, 

asfaltbandage, cementspecie, bitumenstrip, primer of moffenkit wordt 

tevens gerekend het leveren van deze materialen. 
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25.16 Bouwstoffen 
 

25.16.01 Cementspecie 

01 Cementspecie moet een mengsel van hoogovencement CEM III/B 
42,5 LH HS en rivierzand (scherp zand) in de volumeverhouding van 2 
op 5 zijn, en water van drinkwaterkwaliteit. 
 

25.17 Meet en verrekenmethoden 
 
25.17.01 Rioolaanleg: opleveringsinspectie 

01 Tenzij het bestek anders vermeldt, omvat de opleveringsinspectie 
bij rioolaanleg als bedoeld in NEN 3398 paragraaf 7.2.5 ten minste: 

a. een visuele inspectie met behulp van een rijdende camera 
voor het vastleggen van de conditie van riolen en putten; 

b. de vaststelling van de hoogteligging. 
 
25.17.02 Rioolaanleg: hoeveelheidsbepaling buis 

01 De verwerkte hoeveelheden buis met bijbehorende 
verbindingsmoffen worden bepaald aan de hand van de in het bestek 
vermelde gegevens. Indien hiermee geen juiste hoeveelheidsbepaling 
mogelijk is, worden de desbetreffende hoeveelheden bepaald door 
meting in het werk, in de as van de leiding. 
 
25.17.03 Rioolaanleg: meetmethode hoogteligging 

01 De hoogteligging wordt bepaald door de resultaten van een 
verhangmeting te combineren met de hoogteligging, die ter plaatse 
van de putten door middel van waterpassing vanaf een door de 
directie aangegeven hoogte(verken)merk, is vastgesteld. 
(verhangmeting= diepteligging van de leidingstelsels kan bepaald 
worden tijdens een zorginspectie door middel van verhangmeting) 
 
02 Eventueel aanvullend onderzoek naar het (lokaal) optreden van 
tegengesteld verhang geschiedt door het in het hoogstgelegen punt 
inlaten van water. 
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25.17.04 Aanleg vrijval riool: meetmethode waterdichtheid 

01 Voor de controle op waterdichtheid door middel van beproeving 
met inwendige waterdruk, het riool of het leidinggedeelte afsluiten en 
zodanig vullen met water dat ter plaatse van de kruin van het hoogst 
gelegen gedeelte van de te beproeven leiding of van het te beproeven 
leidinggedeelte een overdruk van 1,00 m waterkolom wordt verkregen. 
Deze overdruk gedurende de in het bestek voorgeschreven tijdsduur 
handhaven. 
 
02 De hoeveelheid water die gedurende een periode van een halfuur 
verloren is gegaan meten en schriftelijk vastleggen. 
 
25.17.05  Aanleg rioolpersleiding: meetmethode waterdichtheid 

01 De controle op waterdichtheid uitvoeren overeenkomstig NEN-EN 
805 waarbij de rioolpersleiding of het leidinggedeelte afgesloten moet 
worden.  
Tenzij het bestek anders vermeldt, bedraagt de tijdsduur voor de 
controle 24 uren voor rioolpersleidingen van kunststof en voor 
rioolpersleidingen die geheel of gedeeltelijk uit beton bestaan. 
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4. Groenvoorzieningen 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Technische bepalingen Groenvoorzieningen 

 

Deelhoofdstuk 51.0 

Groenvoorziening, algemeen 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPu8DwhtLYAhURmbQKHfYZAJIQjRwIBw&url=http://hoveniersbedrijf-timmerman.nl/project/groenvoorzieningen/&psig=AOvVaw2w5Pk-8JnnSieourXEo0qx&ust=1515833686796321
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51.01 Begrippen 
 

51.01.01 Algemeen 

01 Te verstaan is onder: 
a. gewas: een niet- tot licht houtachtige vegetatie;  
b. bovengrond: het bovenste gedeelte van de bodem met een in 

het bestek vermelde dikte;  
c. ondergrond: het gedeelte van de bodem dat zich beneden 

een, ten opzichte van het maaiveld of een ander peil, in het 
bestek vermelde diepte bevindt;  

d. teelgrond: product bestaande uit bodemmateriaal van 
minerale en/of organische aard, zonder verdere bewerking, 
toepasbaar als groeimedium voor planten;  

e. bodemverbeteraar: toeslagmateriaal voor verbetering van één 
of meerdere groei-eigenschappen van de bodem;  

f. bomenzand: samengesteld zandmengsel geschikt voor 
bomen in verhardingen met een lage verkeersbelasting; 

g. bomengranulaat: gebroken natuurlijk gesteente dat na het 
aanbrengen zware verkeersbelastingen kan dragen, waarin 
wortels van bomen kunnen groeien en waaraan al dan niet 
voedingsstoffen zijn toegevoegd; 

h. verticaal woelen: het plaatselijk loswerken van de grond tot de 
in het bestek vermelde diepte zonder daarbij de 
bodemopbouw te verstoren;  

i. ecologisch beheer: beheer gericht op het scheppen en in 
stand houden van de biologische kwaliteit, verscheidenheid 
en diversiteit alsmede de variatie in het landschap.  
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51.01.02 Bomen in infrastructuur 

01 Te verstaan is onder: 
a. dragende- en drukspreidende constructie: ondergrondse 

constructie voor het opvangen en spreiden van verticale en 
horizontale krachten;  

b. groeiplaatsconstructie: dragende en drukspreidende 
constructie voor het bieden van een geconditioneerde 
groeiplaats;  

c. sandwichconstructie: open dragende en drukspreidende 
constructie van geprefabriceerde elementen en doek voor het 
bieden van een geconditioneerde groeiplaats die onder een 
verharding is aangebracht;  

d. voedingspijler: verticale uit bodemverbeteraar, bomenzand of 
teelgrond bestaande kolom in de bodem;  

e. grond zuigen: verwijderen van grond rondom te handhaven 
wortels met behulp van onderdruk;  

f. pneumatisch losmaken van de bodem: losmaken van de 
bodem met behulp van luchtdruk, al dan niet onder het 
gelijktijdig inbrengen van vaste of vloeibare 
bodemverbeteraar;  

g. scheidingsdoek: materiaal met waterdoorlatende, 
luchtdoorlatende en drukverdelende eigenschappen voor het 
scheiden van lagen. 

 

51.02 Eisen en uitvoering 
 
51.02.01 Grondwerk ten behoeve groenvoorzieningen, algemeen 

01 Machinale bewerking van de grond binnen de doorwortelde zone 
van te handhaven beplanting is niet toegestaan. 
 
02 Grond voor teelgrond met een organische stofgehalte of 
lutumgehalte van vijf gewichtsprocenten of meer op het werk niet 
hoger opslaan dan 1 m. 
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03 Indien tijdens de uitvoering de voorgeschreven bewerkingsdiepte 
plaatselijk moet worden gewijzigd, zal hierop geen verrekening 
geschieden indien deze wijziging niet meer bedraagt dan 30% van de 
voorgeschreven bewerkingsdiepte tot ten hoogste 0,10 m en voor 
zover deze wijziging met het reeds ingezette materieel kan worden 
uitgevoerd. 
 
04 Indien in het bestek geen nadere eisen zijn gesteld aan het 
spreiden van uitkomende of overtollige grond over het naastliggend 
terrein, deze grond spreiden met een laagdikte van ten hoogste 
0,10 m. 
 
05 Bevroren grond en grond waar sneeuw op ligt, niet verwerken of 
bewerken. 
 
06 Grond van betere kwaliteit boven in het profiel verwerken; bonken 
en zoden verkruimelen. 
 
07 Na afloop van het grondwerk of de grondbewerking mag de 
indringingsweerstand van grond in beplantingsvakken ten hoogste 
1,5 MPa bedragen. 
 
08 Na het aandrukken van grond moet de indringingsweerstand 1 tot 
1,5 MPa bedragen. 
 
51.02.02 Verschralen 

01 Op te brengen materiaal moet gelijkmatig van kwaliteit zijn en 
gelijkmatig te worden opgebracht. 
 
02 Het mengen zodanig uitvoeren dat een gelijkmatige overgang van 
de opgebrachte laag grond en de onderliggende grond wordt 
verkregen. 
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51.02.03 Pneumatisch losmaken van de bodem 

01 De hoogteligging van te handhaven verharding mag na het 
pneumatisch losmaken van de bodem niet meer dan 0,01 m afwijken 
van de oorspronkelijke hoogteligging. 
 

51.02.04 Grond zuigen 

01 Bij grond zuigen mag van een bestaand wortelpakket niet meer 
dan 20% worden verwijderd of worden beschadigd. 
 
51.02.05 Bemesten en grondstructuur verbeteren, algemeen 

01 Voor zover het bestek daarin niet voorziet, bepaalt de directie na 
overleg met de aannemer het tijdstip van aanbrengen van meststof 
en/of bodemverbeteraar.  
 
02 Meststoffen en/of bodemverbeteraar gelijkmatig over het oppervlak 
verdelen; klonten verkruimelen. 
 
03 Het in- of onderwerken van meststoffen en/of bodemverbeteraar 
gelijkmatig uitvoeren. 
 
04 Van ingewerkte meststoffen en/of bodemverbeteraar moet, over de 
voorgeschreven bewerkingsdiepte, ten minste 75% met grond zijn 
gemengd. 
 
05 Bij een bewerkingsdiepte van ten hoogste 0,15 m moet van 
ondergewerkte meststoffen en/of bodemverbeteraar ten minste 75% 
met grond zijn bedekt. 
 
51.02.06 Standplaats bomen in verharding verbeteren met 

boomzand 

01 Bij het verbeteren van grond ten behoeve van bomen niet dieper 
ontgraven dan tot 0,20 m boven de gemiddeld hoogste 
grondwaterstand of tot 0,10 m boven de bovenkant van de 
gereduceerde zone. 
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02 Bomenzand niet verwerken als het percentage droge stof (NEN-EN 
13040) minder dan 80 bedraagt.  
 
03 Bomenzand aanbrengen in lagen van ten hoogste 0,30 m. 
 
04 Bomenzand per laag verdichten met een sleuvenstamper. Na 
verdichting moet de indringingsweerstand van elke laag liggen tussen 
1,2 en 1,5 MPa. 
 
05 Na het aanbrengen en het verdichten van bomenzand in een 
plantgat, moet de indringingsweerstand van de onderliggende laag 
bomenzand tot één week na aanbrengen liggen tussen 1,5 en 2,0 
MPa.  
 
06 In een plantgat aangebracht bomenzand dezelfde dag verdichten. 
 
07 Aangebracht bomenzand na verdichten tegen ontmenging en 
uitspoeling van organisch materiaal beschermen door afdekken. 
 
08 Ter voorkoming van verdichting een plantgat niet berijden. Indien 
nodig, een plantgat afzetten, voorzien van rijplaten dan wel andere 
maatregelen treffen. 
 
09 Het verdichten door middel van aanplempen of inwateren is niet 
toegestaan.  
(aanplempen = is een vorm van landwinning door materiaal in het 
oppervlakte water te storten). 
 
10 Aangevoerd bomenzand afdekken, indien niet direct gebruikt. 
 
11 Bomenzand droog vervoeren, droog opslaan en onder droge 
omstandigheden verwerken. 
 
12 Bomenzand niet verwerken bij vorst of als de grond bevroren is. 
 
 



 

74 
 

 
 
51.02.07 Standplaats van bomen verbeteren met boomgranulaat 

01 Bij het verbeteren van grond ten behoeve van bomen, deze grond 
niet dieper ontgraven dan 0,20 m boven de gemiddeld hoogste 
grondwaterstand of dan 0,10 m boven de bovenkant van de 
gereduceerde zone. 
 
02 Bomengranulaat niet verwerken als het percentage aan droge stof 
(NEN-EN 13040) minder dan 80 bedraagt.  
 
03 Bomengranulaat aanbrengen in lagen van ten hoogste 0,20 m. 
04 Van aangebracht bomengranulaat mag de verdichtingsgraad 
(proef 10) van de bovenste 0,20 m niet kleiner zijn dan 95% en niet 
groter zijn dan 100%.  
 
05 Bomengranulaat droog vervoeren, droog opslaan en onder droge 
omstandigheden verwerken. 
 
06 Bomengranulaat per aangebrachte laag verdichten op de dag van 
aanbrengen. 
 
07 Bomengranulaat na het verdichten niet berijden en beschermen 
tegen verdere verdichting. 
 
08 Bomengranulaat niet verdichten door middel van aanplempen of 
inwateren. 
 
09 Bomengranulaat na het verdichten afdekken met een niet-
waterdoorlatend materiaal. 
 
10 Bomengranulaat niet verwerken bij vorst of als de grond bevroren 
is. 
 
51.02.08 Standplaats van bomen verbeteren met voedingspijlers 

01 Voedingspijlers gelijkmatig onder de kroonprojectie verdelen. 
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02 Voedingspijlers niet dieper dan tot aan de volcapillaire of de 
gereduceerde zone aanbrengen. 
 
51.02.09 Toepassen van bestreidingsmiddelen  

01 Het toepassen van bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan, tenzij 
het bestek anders vermeldt. 
 
51.02.10 Tijdschema uit te voeren onderhoudswerkzaamheden 

01 De periode(n) waarin de verschillende onderhoudswerkzaamheden 
moeten worden uitgevoerd, respectievelijk de tijdstippen waarop deze 
moeten zijn voltooid, zijn voor zover van toepassing nader 
aangegeven op het, van het bestek deel uitmakende, ‘Tijdschema uit 
te voeren onderhoudswerkzaamheden’. 
 

51.03 Informatie-overdacht 
 
51.03.01 Algemeen 

01 Wanneer bij de uitvoering van werkzaamheden aan 
groenvoorzieningen ziekten of plagen worden geconstateerd, brengt 
de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie. 
 
51.03.02 Schouwvoerend lichaam  

01 Indien schouwvoorschriften van toepassing zijn, is in het bestek 
het desbetreffende schouwvoerend lichaam vermeld. 
 
51.03.03 Verlagen waterstand 

01 Indien in het bestek het verlagen van de waterstand in een 
watergang is toegestaan, zijn de voorwaarden waaronder deze 
verlaging mag plaatsvinden in het bestek vermeld. 
 
51.03.04 Keuring van bouwstoffen 

01 Zo spoedig mogelijk nadat de aannemer daarover beschikt, doch 
uiterlijk drie weken voorafgaand aan de leverantie van teelgrond, 
bomenzand of bodemverbeteraar, verstrekt hij de directie de in artikel 
51.07.04 bedoelde gegevens. 
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02 Binnen één week na ontvangst van de, overeenkomstig het vorige 
lid, verstrekte gegevens deelt de directie de aannemer schriftelijk mee 
of en zo ja welke bezwaren zij tegen welke gegevens heeft. 
 
03 De directie verstrekt de aannemer binnen twee werkdagen nadat 
het onderzoek als bedoeld in artikel 51.04.02 heeft plaatsgevonden, 
de hieruit verkregen gegevens. 
 
51.03.05 Ecologisch beheer 
01 De aannemer verstrekt de directie binnen twee weken na de dag 
waarop het werk is opgedragen, met betrekking tot het ecologisch 
beheer, een gedetailleerd werkplan als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 
van de UAV 2012. In het gedetailleerd werkplan moet rekening 
worden gehouden met het bepaalde in artikel 51.02.10. 
 
02 Het in het vorige lid bedoelde gedetailleerde werkplan vermeldt ten 
minste de volgende gegevens: 

a. de wijze van controle van de uitgevoerde werkzaamheden; 
b. de wijze van registreren van ecologisch waardevolle situaties 

en ontwikkelingen en de te nemen maatregelen. 
 

03 Indien het bestek voorziet in de registratie van ecologische 
waardevolle situaties, moet het gedetailleerd werkplan tevens de wijze 
en tijdstippen van registreren bevatten.  
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51.04 Risicoverdeling en garanties  
 

51.04.01 Grondwerk ten behoeven van groenvoorzieningen, 

algemeen 

01 Na voltooiing van het grondwerk of de grondbewerking, het 
oppervlak van te beplanten, in te zaaien of te bezoden percelen 
ontdoen van die ongerechtigheden waarvan de grootste afmeting 
100 mm of meer bedraagt, stenen daaronder begrepen. 
 
51.04.02 Keuren van bouwstoffen 

01 De directie kan zowel voorafgaand aan de leverantie als bij 
aanvoer de teelgrond, het bomenzand en de bodemverbeteraar 
keuren op één of meerdere van de gestelde eisen. Het bepaalde in de 
leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de UAV 2012 is hierop 
van overeenkomstige toepassing. De directie legt de gegevens uit dit 
onderzoek, de wijze waarop de monsters zijn genomen, alsmede 
waar, wanneer en door wie het onderzoek is verricht, schriftelijk vast. 
 
02 Indien de directie de controle als bedoeld in het vorige lid 
voorafgaand aan de leverantie van teelgrond, bomenzand en 
bodemverbeteraar uitvoert, moeten de daaruit verkregen gegevens 
ten minste twee werkdagen voor het tijdstip van aanvoer door haar 
aan de aannemer zijn verstrekt. 
 
51.04.03 Vrijgekomen materiaal 

01 Indien bij het onderhoud van groenvoorzieningen geen verwerking 
van vrijgekomen materiaal is voorgeschreven, dit materiaal ter plekke, 
niet verzameld, laten liggen. 
 
51.04.04 Ecologisch beheer 

01 Indien naar het oordeel van de directie de uitvoering van 
werkzaamheden ten gevolge van weers- of tijdelijke 
terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken 
of anderszins nadelig is voor de ecologische ontwikkeling van de 
vegetatie, is de aannemer verplicht deze werkzaamheden te 
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onderbreken c.q. de uitvoeringswijze aan te passen zolang die 
omstandigheden voortduren. 
 
02 Indien en voor zover de onderbreking als bedoeld in het vorige lid 
langer duurt dan vijf werkdagen, worden de kosten van deze 
onderbreking aan de aannemer als meer werk vergoed. 
 

51.05 Bijbehorende verplichtingen 

51.05.01 Grondwerk ten behoeve van groenvoorzieningen, algemeen 
 
01 Tot het ontdoen van ongerechtigheden als bedoeld in artikel 
51.04.01 lid 01, wordt tevens gerekend het vervoeren van deze 
ongerechtigheden tot een gemiddelde hoeveelheid van 0,1 m3/are, 
naar de in het bestek vermelde plaats.  
 
51.05.02 Pneumatisch losmaken van de bodem onder een 

verharding 

01 Tot het pneumatisch losmaken van de bodem onder een 
verharding wordt tevens gerekend het zo nodig verwijderen en weer 
aanbrengen van de verharding, voor zover hiervoor geen afzonderlijke 
resultaatsverplichtingen zijn opgenomen. 
 
51.05.03 Aanbrengen van een voedingspijler onder een 

verharding 

01 Tot het aanbrengen van een voedingspijler onder een verharding 
wordt tevens gerekend het zo nodig verwijderen en weer aanbrengen 
van de verharding, voor zover hiervoor geen afzonderlijke 
resultaatsverplichtingen zijn opgenomen. 
 
51.05.04 afwerken aangrenzend terrein 

01 Tot het verwerken van grond in of het ontgraven van grond uit een 
blijvend profiel wordt tevens gerekend het maken van een vloeiende 
aansluiting aan de aangrenzende terreinen, gebouwen en wegen 
 
51.05.05 Monsterneming vooronderzoek van bouwstoffen 
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01 Tot het verrichten van een vooronderzoek als bedoeld in artikel 
51.07.04 lid 03 wordt tevens gerekend het verrichten van de volgende 
werkzaamheden: 

a. het nemen van een voldoende aantal monsters, representatief 
voor de te leveren hoeveelheid teelgrond, bomenzand en 
bodemverbeteraar; 

b. het doelmatig verpakken van de monsters, als bedoeld onder 
a en deze vervoeren naar de plaats van onderzoek; 

c. het onderzoeken van de monsters, als bedoeld onder a, op de 
te controleren eisen. 

 

51.06 Bouwstoffen 
 

51.06.01 Teelgrond 

01 De zuurgraad (proef 27) moet liggen in het traject 4,8 - 7,5, met 
dien verstande dat de zuurgraad moet liggen in het traject: 

a. 3,5 - 5,0 voor teelgrond ten behoeve van ericaceeën; 
b. 5,0 - 6,6 voor moerige teelgrond (figuur 51.0.1) ten behoeve 

van struikrozen; 
c. 6,0 - 7,5 voor minerale teelgrond (figuur 51.0.1) ten behoeve 

van struikrozen. 
 
02 Het percentage CaCO3 (proef 28) mag bij een zuurgraad van 6 of 
lager, ten hoogste 0,5 bedragen.  
 
03 Het chloride-gehalte (NEN-EN 13652) mag ten hoogste 350 mg/l 
substraat bedragen.  
04 De zoutbelasting (EC), bepaald met behulp van het 
geleidingsvermogen (proef 4), mag ten hoogste 1,5 mS/cm bedragen.  
 
05 Het organische stofgehalte (proef 28) alsmede het lutumgehalte 
(proef 29) respectievelijk het leemgehalte (proef 29) moet, afhankelijk 
van het gebruiksdoeleinde, liggen binnen het traject behorend bij dat 
gebruiksdoeleinde, weergegeven in onderstaande figuur. 
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Figuur 51.0.1 Textuur/organische stofeisen in afhankelijkheid van 

gebruiksdoeleinde 

 

Bij minder dan 15% lutum de textuur karakteriseren met het 
leemgehalte (massagehalten betrokken op droge grond). 
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06 Gronddepots voor teelgrond met een organische stofgehalte of 
lutumgehalte van vijf gewichtsprocenten of meer mogen niet hoger 
zijn dan 1 m. 
 
07 Ongerijpte minerale en organische grond mag niet als of voor 
teelgrond worden toegepast. 
 
51.06.02 Bodemverbeteraar 

01 De zoutbelasting (EC) van bodemverbeteraar, bepaald met behulp 
van het geleidingsvermogen (proef 4), mag ten hoogste 5,5 mS/cm 
bedragen.  
 
02 Bodemverbeteraar moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende 
onkruiden en van onrechtmatigheden zoals puin, asfalt, hout, plastics, 
ijzer, glas en dergelijke. 
 
51.06.03 Bodemzand 

01 De zuurgraad (proef 27) moet tussen 4,8 en 7,5 liggen, tenzij het 
bestek anders vermeldt.  
 
02 Het percentage CaCO3 (proef 28) mag bij een zuurgraad (proef 27) 
van 6 of lager ten hoogste 0,5 bedragen.  
 
03 Het chloridegehalte (NEN-EN 13652) mag ten hoogste 350 mg/l 
substraat bedragen.  
 
04 Het geleidingsvermogen (proef 4) moet kleiner dan of gelijk aan 60 
mS/m zijn.  
 
05 Het M50-cijfer (proef 29), berekend over de zandfractie (50 – 2.000 
μm), moet tussen de 210 en 700 μm liggen.  
 
06 Het D60/10-cijfer (proef 29) moet bij een M50-cijfer van 210 tot 400 
μm kleiner of gelijk aan 2,5 zijn. Het D60/10-cijfer (proef 29) moet bij 
een M50-cijfer van 400 tot 700 μm kleiner of gelijk aan 3,0 zijn.  
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07 De vorm van de zandkorrels mag niet rond zijn. 
 
08 Het organische stofgehalte (proef 28) moet tussen de 3,5 en 5,0 
gewichtsprocenten liggen.  
 
09 Het lutumgehalte (proef 29) moet tussen de 1 en 4 
gewichtsprocenten liggen.  
 
10 De som van het organische stofgehalte (proef 28) en het 
lutumgehalte (proef 29) moet tussen 5% en 8% liggen.  
 
11 Het lutumgehalte (proef 29) moet lager dan het organische 
stofgehalte (proef 28) zijn.  
 
12 Bomenzand moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden 
en van vreemde bestanddelen, zoals puin, asfalt, hout, plastics, ijzer 
en glas. 
 
13 De biologische stabiliteit (NEN-EN 16087-1) moet kleiner dan 5 
mmol zuurstof per kg organische stof per uur zijn.  
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51.07 Meet- en verrekenmethode 
 

51.07.01 Algemeen 

01 De bewerkingsdiepte wordt bepaald door de verticale afstand 
tussen de onderkant van de geroerde of bewerkte grond en de 
bovenkant van de nog te bewerken naastgelegen grond. 
 
02 De insporingsdiepte wordt bepaald door het verschil in hoogte 
tussen de door wielen ingedrukte grond en de naastgelegen niet-
bereden grond. 
 
03 Meting van de taludlengte geschiedt in het vlak van de helling in 
dwarsprofiel. 
 
04 Meting van de oppervlakte van een talud geschiedt in het vlak van 
de helling. 
 
05 Meting van de bij het 'schonen terrein' af te voeren hoeveelheid vuil 
geschiedt door weging op of nabij de stortplaats of de 
verbrandingsoven. 
 
51.07.02 Consistentie samenhangende grondsoorten  

01 De consistentie van een samenhangende grondsoort wordt in het 
werk bepaald en als volgt aangeduid: 

1. brijachtig: in een gebalde vuist samengedrukt loopt de grond 
tussen de vingers door; 

2. week: de grond is makkelijk kneedbaar; 
3. stijf: de grond is moeilijk kneedbaar, maar kan zonder te 

scheuren of te breken in de hand worden uitgerold tot 3 mm 
dikke koorden; 

4. halfvast: de grond kan in de hand tot 3 mm dikke koorden 
worden uitgerold, maar scheurt en verkruimelt daarbij; 

5. vast: de grond is droog en licht van kleur en de kluiten vallen 
in scherven uiteen. 
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51.07.03 Hoeveelheidsbepaling grond zuigen 

01 Tenzij het bestek anders vermeldt, geschiedt de bepaling van de 
hoeveelheid opgezogen grond door meting in middelen van vervoer. 
 
51.07.04 Keuring bouwstoffen  

01 De keuring van teelgrond, bomenzand en bodemverbeteraar 
geschiedt voorafgaand aan de leverantie en vindt plaats op basis van 
een door de aannemer verstrekte verklaring, afgegeven en 
ondertekend door de producent of van een door de aannemer verricht 
vooronderzoek dan wel een combinatie van beide. 
 
02 In de in het vorige lid bedoelde verklaring moet ten minste zijn 
vermeld: 

1. de resultaten van een door of vanwege de producent verricht 
vooronderzoek waarbij op de aan de teelgrond gestelde eisen 
is gecontroleerd. Het vooronderzoek mag ten hoogste zes 
maanden voor de datum van levering zijn verricht. De 
resultaten moeten per gestelde eis aan de teelgrond, 
bomenzand of bodemverbeteraar zijn gespecificeerd; 

2. de wijze waarop de monsters zijn genomen; 
3. waar, wanneer en door wie het onderzoek is verricht. 

 
03 Indien de in lid 01 bedoelde verklaring niet kan worden verstrekt of 
deze verklaring niet alle in het vorige lid genoemde gegevens bevat, 
verricht de aannemer een vooronderzoek waarbij op de aan de 
teelgrond, bomenzand of bodemverbeteraar gestelde eisen dan wel 
op de eisen waarover in de verklaring geen gegevens zijn verstrekt, 
wordt onderzocht. 
De gegevens uit dit vooronderzoek, de wijze waarop de monsters zijn 
genomen alsmede waar, wanneer en door wie het vooronderzoek is 
verricht, worden gevoegd bij de in het vorige lid bedoelde gegevens.  
 
51.07.05 Hoeveelheidsbepaling geleverde bouwstoffen 

01 Tenzij het bestek anders vermeldt, geschiedt de bepaling van de 
geleverde hoeveelheid teelgrond, bodemverbeteraar en 
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bomengranulaat op het werk aan de hand van meting in middelen van 
vervoer.  
 
51.07.06 Grond verbeteren ten behoeve van bomen 

01 De bij ‘grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen’ en 
‘grond verbeteren ten behoeve van bestaande bomen’ gebruikte 
eenheid m3 betreft de totale ontgraving.  
 
51.07.07 Controle verdichting, indringingsweerstand 

01 De controle van de verdichting geschiedt met behulp van een 
sondeerapparaat met een conusoppervlak van 100 mm2 en een 
tophoek van 60°. Het meetbereik moet ten minste 0,80 m bedragen.  
 
02 Bij de bepaling van de indringingsweerstand met behulp van een 
niet continu-registrerend sondeerapparaat, de conus van het 
sondeerapparaat vanaf 0,30 m boven de gewenste diepte indringen 
en op de gewenste diepte aflezen. 
 
03 De indringingsweerstand van teelgrond en bomenzand wordt 
gemeten bij een vochtigheidstoestand overeenkomend met 
veldcapaciteit (drukhoogte h is circa −1000 mm). 
 
04 De indringingsweerstand wordt bepaald als gemiddelde van drie 
metingen. 
 
51.07.08 Onderhoudswerkzaamheden 

01 De grootte van het te bewerken oppervlak van een perceel wordt 
bepaald met inbegrip van de door bomen, wegmeubilair en andere 
obstakels ingenomen gedeelten van dat oppervlak. 
 
02 De bij de besteksposten vermelde hoeveelheden 
resultaatsverplichting zijn de opgemeten hoeveelheden 
vermenigvuldigd met de frequentie dan wel het aantal maai- of 
onderhoudsbeurten. 
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03 Afwijkingen van de frequentie dan wel van het aantal maai- of 
onderhoudsbeurten worden verrekend overeenkomstig het gestelde in 
het vorige lid. 
 
04 Het bepaalde in de leden 02 en 03 is niet van toepassing indien en 
voor zover het bestek voorziet in één of meer besteksposten met als 
eenheid ‘week’. 
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5. Deelhoofdstuk 62. Verkeersmaatregelen 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische bepalingen Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering 

 

Deelhoofdstuk 62.1 

Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFoPPdh9LYAhXDalAKHeXfDUkQjRwIBw&url=https://www.boxtel.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/archive/2017/article/verkeersmaatregelen-tijdens-carnaval-4315.html&psig=AOvVaw1Wh2kuW70HeX-F6R-DC9QU&ust=1515833949259771
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62.11 Berippen 
 
62.11.01 Toepassen ….. 
01 Onder ‘toepassen ......’ wordt verstaan het aanvoeren, het 
plaatsen, het in stand houden, het verwijderen, het eenmalig op- en 
afdraaien en het afvoeren van alle voor die toe te passen maatregel 
benodigde zaken. Onder het toepassen van een afzetting wordt mede 
verstaan alle tijdelijke te treffen (verkeers)voorzieningen voor het 
aanbrengen, het instandhouden en het verwijderen van een afzetting 
alsmede het schoonmaken, het ballasten of tuien van hulpmiddelen.  
 
62.11.02 Aanbrengen …… 

01 Onder ‘aanbrengen ......’ wordt verstaan het aanvoeren, het 
plaatsen en het eenmalig opdraaien van die voorziening, inclusief alle 
daartoe benodigde tijdelijke (verkeers)voorzieningen.  
 
62.11.03 In stand houden …… 

01 Onder ‘in stand houden ......’ wordt verstaan het kwalitatief en 
kwantitatief op peil houden van die maatregel, met inbegrip van alle 
daartoe benodigde tijdelijke (verkeers)voorzieningen.  
 
62.11.04 Verwijderen ……. 
01 Onder ‘verwijderen ......’ wordt verstaan het eenmalig afdraaien en 
afvoeren van die voorziening, inclusief alle daartoe benodigde 
tijdelijke (verkeers)voorzieningen.  
 
62.11.05 Op- en afdraaien verkeersmaatregelen 

01 Onder ‘opdraaien van verkeersmaatregelen’ wordt verstaan het 
voordraaien van de voorwaarschuwingsborden, het plaatsen van de 
actiewagen c.q. het (de) afzethek(ken), het uitrijden van de 
langsafzetting en het, indien van toepassing, in werking stellen van de 
verkeersregelinstallatie.  
 
02 Onder ‘afdraaien van verkeersmaatregelen’ wordt verstaan het, 
indien van toepassing, buiten werking stellen van de 
verkeersregelinstallatie, het wegnemen van de langsafzetting, het 
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verwijderen van het (de) afzethek(ken) c.q. de actiewagen en het 
wegdraaien van de voorwaarschuwingsborden.  
 

62.12 Eisen en uitvoering 
 

62.12.01 Algemeen 

01 Bij het treffen van verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering de 
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen; 
voor zover daarmee niet in strijd, moeten de te treffen 
verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering in overeenstemming te 
zijn met de CROW-publicatiereeks Werk in Uitvoering. 
 
02 Tot de in het vorige lid genoemde CROW-publicatiereeks Werk in 
Uitvoering behoren mede, als waren zij er letterlijk in opgenomen, de 
door CROW uitgegeven aanvullingen en aanvullende richtlijnen, zoals 
deze vanaf de verschijningsdata luiden, tenzij in de aanvullingen of 
aanvullende richtlijnen de datum van inwerkingtreding is vermeld. 
 
62.12.02 Staken werkzaamheden 

01 In geval van mist, sneeuwval of andere omstandigheden, in het 
bijzonder van atmosferische aard, die het zicht voor weggebruikers 
kunnen beperken tot een afstand van minder dan 400 m op 
auto(snel)wegen en waarbij langs het werkvak geen barrier is 
toegepast, geen werkzaamheden op, boven of langs voor het 
openbaar verkeer opengestelde rijbanen uitvoeren. 
 
02 Op, boven of langs andere voor het openbaar verkeer 
opengestelde rijbanen dan de in het vorige lid genoemde wegen, 
waarbij langs het werkvak geen tijdelijke barrier aanwezig is, en 
waarbij de toegestane snelheid bij werk in uitvoering groter is dan 30 
km/uur, mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd in het geval 
van mist, sneeuwval of andere omstandigheden, in het bijzonder van 
atmosferische aard, die het zicht voor weggebruikers kunnen 
beperken tot een afstand van minder dan 200 m. 
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03 Bij gladheid, veroorzaakt door ijs, ijzel of sneeuw, geen 
werkzaamheden uitvoeren op, boven of langs een voor het openbaar 
verkeer opengestelde rijbaan indien het werkvak niet van de rijbaan 
gescheiden is door middel van een barrier. 
 
04 Indien tijdens de uitvoering van werkzaamheden omstandigheden 
als bedoeld in de vorige leden zich voordoen, de werkzaamheden zo 
spoedig mogelijk beëindigen en zo mogelijk de tijdelijke afzetting 
buiten gebruik stellen. 
 
62.12.03 Tijdelijke barriers en obstakelbeveiligers 

01 Tijdelijke barriers en obstakelbeveiligers moeten in 
overeenstemming zijn met CROW-publicatiereeks 'Werk in uitvoering' 
en afdeling III van CROW-publicatie 'Handboek veilige inrichting van 
bermen'. 
 
62.12.04 Borden voor tijdelijke omleidingsroute 

01 Borden voor tijdelijke omleidingsroutes moeten voldoen aan de 
CROW-publicatie 'Richtlijn bewegwijzering', zoals deze drie maanden 
voor de dag van aanbesteding luidt.  
 
62.12.05 Tijdelijke verkeersregelinstallaties 

01 Tijdelijke verkeersregelinstallaties moeten in overeenstemming zijn 
met het bepaalde in hoofdstuk 35 van deze Standaard. 
 
62.12.06 Noodbruggen voor fietsers en voetgangers 

01 Noodbruggen voor fietsers en voetgangers moeten zijn voorzien 
van deugdelijke, veilige leuningconstructies. 
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62.13 Informatie overdracht  
 

62.13.01 Algemeen 

01 Indien slechts op bepaalde tijdstippen één of meer rij- of 
vluchtstroken aan het verkeer mogen worden onttrokken, dan wel een 
rijbaan mag worden afgesloten, vermeldt het bestek die tijdstippen. 
 
02 Tenzij het bestek anders vermeldt, informeert de opdrachtgever 
betrokkenen tijdig over de tijdstippen en de mate waarin hinder zal 
optreden als gevolg van werkzaamheden waarbij de toegang tot 
percelen, woningen, bedrijven of openbare gebouwen in het geding 
komt. 
 
03 Indien het bestek het treffen van verkeersmaatregelen vermeldt, 
houdt de directie voor aanvang van de werkzaamheden een 
bespreking met de aannemer en de wegbeheerder(s). Indien de 
directie deze bespreking niet houdt, zal de aannemer voor aanvang 
van de werkzaamheden om het houden van die bespreking 
verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven. Van de 
bespreking wordt door de directie aan de deelnemers schriftelijk 
verslag gedaan. 
 
04 Indien het bestek het inspecteren van afzettingen en/of 
omleidingsroutes vermeldt, moet de aannemer hiervan dagelijks een 
rapportage bijhouden. De rapportage moet ten minste de volgende 
gegevens bevatten: 

a. het tijdstip waarop inspecties zijn uitgevoerd, met vermelding 
van bevindingen; 

b. de tijdstippen waarop de aangebrachte verkeersmaatregelen 
zijn schoongemaakt; 

c. de tijdstippen en de inhoud van door de aannemer 
uitgevoerde herstellingen aan de aangebrachte 
verkeersmaatregelen. 
 

05 De aannemer verstrekt de directie wekelijks een afschrift van de in 
het vorige lid genoemde rapportage. 
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62.13.02 Instandhouden verkeersmaatregelen voorzieningen  

01 Ten behoeve van het ‘in stand houden ......’ als bedoeld in artikel 
62.11.03 lid 01, verstrekt de aannemer aan de directie naam, adres 
en telefoonnummer van één of meer werknemers belast met de 
uitvoering van deze werkzaamheden. 
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6. Deelhoofdstuk 81. Asfalt 

 

 

 
 

 

 

 

Technische bepalingen bitumineuze verhardingen 

 

Deelhoofdstuk 81.0 

Bitumineuze verhardingen, algemeen 
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81.01 Begrippen 
 

81.01.01 Algemeen 

01 Te verstaan is onder: 
a. weg: weg als bedoeld in artikel 1 lid 1 van de WVW;  
b. rijstrook: strook van de rijbaan die voldoende plaats biedt aan 

een enkele rij motorvoertuigen op meer dan drie wielen;  
c. rijbaan: gedeelte van de wegverharding bestemd voor het 

rijdend verkeer;  
d. asstreep: streep die op een rijbaan voor tweerichtingsverkeer 

de scheiding tussen de verkeersrichtingen aangeeft;  
e. deelstreep: streep die twee rijstroken voor verkeer in dezelfde 

richting scheidt;  
f. kantstreep: doorgetrokken of onderbroken streep die de 

zijkant van de buitenste rijstroken markeert;  
g. kruispunt: ontmoetingspunt van wegen, waar het verkeer van 

weg kan wisselen;  
h. profileerlaag: aaneengesloten laag met een wisselende dikte, 

teneinde het profiel van een verharding te verbeteren;  
i. uitvulling: verhardingsmateriaal plaatselijk aangebracht op 

over het wegoppervlak verspreid liggende plekken, teneinde 
het profiel van een verharding te verbeteren;  

j. nat wegdek: wegoppervlak waarop op enigerlei plaats vrij 
water waarneembaar is;  

k. wegvak: gedeelte van de verharding dat op één dag voor het 
verkeer wordt opengesteld;  

l. rijspoor: 
1. gedeelte van het dwarsprofiel van rijbaan of rijstrook, 

waar het grootste aantal wielovergangen plaatsvindt; 
2. effect van spoorvorming. 

 

81.01.02 Bouwstoffen 

01 Als een eis en een toegestane afwijking van die eis beide in 
percentages worden uitgedrukt, hebben deze percentages telkens 
betrekking op hetzelfde totaal. 
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Technische bepalingen bitumineuze verhardingen 

 

Deelhoofdstuk 81.2 

Asfaltverhardingen 
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81.21 Begrippen 
 

81.21.01 Algemeen 

01 Te verstaan is onder: 
a. asfalt: mengsel van toeslagmateriaal, een bitumineus 

bindmiddel en eventueel toeslagstoffen;  
b. asfaltsoort: onderverdeling van een asfaltmengsel naar 

bovenmaat van het toeslagmateriaal;  
c. asfalttype: onderverdeling van een asfaltsoort op basis van 

verschillen in korrelverdeling en bindmiddelgehalte;  
d. mengselbeschrijving: samenstelling van één mengsel, 

uitgedrukt als de in te wegen doelsamenstelling;  
e. in te wegen doelsamenstelling: mengselbeschrijving 

uitgedrukt in de bestanddelen, korrelverdelingskromme en het 
percentage toegevoegd bindmiddel;  

f. verhardingslaag: onderdeel van een verharding bestaand uit 
één materiaal. Een verhardingslaag kan uit meer dan één 
laag bestaan;  

g. deklaag: bovenste verhardingslaag, die in aanraking komt met 
het verkeer en die langer dan één jaar direct door het verkeer 
kan worden bereden;  

h. tussenlaag: verhardingslaag tussen deklaag en onderlaag;  
i. onderlaag: hoofdonderdeel van de verharding. De onderlaag 

kan uit een of meer lagen bestaan, die ‘bovenste onderlaag’, 
‘onderste onderlaag’ enzovoort worden genoemd;  

j. profileerlaag (van asfalt): verhardingslaag (van asfalt) van 
wisselende dikte, aangebracht op een bestaande 
verhardingslaag of bestaand verhardingsoppervlak om het 
gewenste profiel te verkrijgen voor het aanbrengen van een 
volgende verhardingslaag van constante dikte, waarbij de 
laagdikteverschillen ten hoogste 30 mm mogen bedragen;  

k. profileerdeklaag (van asfalt): een deklaag waarmee 
laagdikteverschillen van ten hoogste 10 mm per meter in 
dwarsrichting en van ten hoogste 30 mm in zowel dwars- als 
langsrichting worden uitgevuld;  
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l. bovenlaag (van asfalt): de bovenste asfaltlaag volgens het 
bestek.  
 

81.21.02 Percentage asfaltgranulaat 

01 Onder een voorgeschreven dan wel een toegelaten percentage 

asfaltgranulaat wordt verstaan het massapercentage asfaltgranulaat 
in het totale asfaltmengsel.  
 
81.21.03 Uitvoeringseenheid 

01 Onder uitvoeringseenheid wordt verstaan een aaneengesloten 
verharding bestaande uit dezelfde soort laag (deklaag, profileerlaag, 
enzovoort) met dezelfde dikte volgens het bestek, dezelfde in te 
wegen doelsamenstelling en dezelfde plaats in de constructie.  
 
81.21.04 Referentiesamenstelling 

01 Onder referentiesamenstelling wordt verstaan de door de 
aannemer op basis van het typeonderzoek (proef 62) gekozen en 
vastgelegde samenstelling. 
 
02 Onder samenstelling wordt verstaan de korrelverdeling en het 
oplosbaar bindmiddelgehalte. 
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81.22 Eisen en uitvoering 
 

81.22.01 Referentiesamensteling 

01 Het verschil tussen de referentiesamenstelling en de bij het 
typeonderzoek gevonden samenstelling na extractie als bedoeld in 
paragraaf 2.4 van proef 62 mag niet meer bedragen dan de helft van 
de in tabel 81.2.6 gegeven toleranties voor één monster, met dien 
verstande dat voor vulstof dit verschil niet meer mag bedragen dan 
een kwart van de gegeven toleranties. 
 
81.22.02 Voorbereidende werkzaamheden 

01 Het wegoppervlak moet schoon zijn en vrij van losse delen. Als de 
aannemer zich desgevraagd verbindt tot het schoonmaken van het bij 
aanvang van het werk reeds aanwezige wegoppervlak, dan geschiedt 
verrekening hiervan als meer werk. 
 
02 De kleeflaag gelijkmatig verdeeld over het oppervlak aanbrengen. 
 
03 De kleeflaag uitsluitend aanbrengen op het wegoppervlak van de 
daarvoor in het bestek aangegeven weggedeelten en bovendien op 
de verticale aansluitvlakken van voorwerpen waartegen het asfalt 
moet worden aangebracht. Maatregelen treffen opdat 
verontreinigingen daarbuiten worden voorkomen. Desondanks 
ontstane verontreinigingen verwijderen. 
 
04 Geen kleeflaag aanbrengen op een wegoppervlak waarop vrij 
water aanwezig is. 
 
05 Op verticale aansluitvlakken van voorwerpen waartegen het asfalt 
moet worden aangebracht, als kleefmiddel asfaltkleefmiddel 
toepassen of de hechting op gelijkwaardige wijze tot stand brengen. 
Ingeval van het aanbrengen van zeer open asfaltbeton, de verticale 
aansluitvlakken zodanig behandelen dat de hechting verzekerd is en 
de waterdoorstroming niet verhinderd wordt. 
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06 Bij een buitentemperatuur van 0 °C of lager, bitumenemulsie ten 
behoeve van kleeflagen vervangen door asfaltkleefmiddel; daartoe de 
temperatuur meten op het werk, op 1 m boven de grond. 
Verrekening van het met deze vervanging gemoeide verschil in kosten 
geschiedt als meer werk. 
 
81.22.03 Verwerkingsomstandigheden 

01 De aannemer stelt, onverminderd het bepaalde in het navolgende 
lid, na overleg met de directie, passende maatregelen vast die de 
werkwijze bepalen waarbinnen verwerking van asfalt verantwoord is. 
Hierbij moet in elk geval aandacht worden besteed aan de relaties 
tussen de soort en het type asfalt, de conditie van de ondergrond, de 
laagdikte, de luchttemperatuur, de windsnelheid, de neerslag en 
eventuele in het bestek opgenomen tijdstermijnen. 
Tijdens de uitvoering moeten de volgende gegevens schriftelijk 
worden vastgelegd: 

1. de weersomstandigheden (windsnelheid, temperatuur, 
hoeveelheid neerslag en dergelijke); daartoe de temperatuur 
en de windsnelheid in m/s meten op het werk, op 1 m boven 
de grond; 

2. bij weersomstandigheden die een ongunstige invloed kunnen 
hebben op de verwerkingskwaliteit: de aard van de getroffen 
maatregelen; 

3. de plaats en het oppervlak van het onder de desbetreffende 
weersomstandigheden aangebrachte asfalt. 
 

02 Een laag zeer open asfaltbeton of een dunne geluidreducerende 
deklaag alleen aanbrengen als de buitentemperatuur (t) voldoet aan 
de navolgende formule: 
t ≥ w +5, waarin: 
t = de buitentemperatuur in °C; 
w = de windsnelheid in m/s. 
 
03 Asfalt voor tweelaags zeer open asfaltbeton alleen aanbrengen: 

1. in de periode tussen 1 april en 1 november; 
2. bij een buitentemperatuur van ten minste 10 °C; 
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3. bij een buitentemperatuur tussen de 10 °C en 15 °C en een 
windsnelheid van ten hoogste 4 m/s; 

4. bij een buitentemperatuur van ten minste 15 °C en een 
windsnelheid van ten hoogste 8 m/s. 

 

81.22.04 Vervoeren asfalt 

01 Tijdens het vervoeren van asfalt mogen binnen de lading geen 
temperatuurverschillen groter dan 25 °C (NEN-EN 12697-13) 
ontstaan. 
 
02 Het asfalt mag niet of nauwelijks zijn ontmengd. 
 
03 Asfalt voor tweelaags zeer open asfaltbeton in geïsoleerde 
vrachtwagens met gesloten kleppen vervoeren. 
 
81.22.05 verwerken van asfalt van meer dan een menginstalatie 

01 Het asfalt mag afkomstig zijn van ten hoogste vier menginstallaties. 
 
02 Het door elkaar verwerken van een soort dan wel type asfalt 
afkomstig van verschillende menginstallaties is slechts toegestaan als 
deze mengsels worden geproduceerd op basis van hetzelfde 
typeonderzoek en deze mengsels dezelfde referentiesamenstelling 
hebben. 
 
03 Als aan de in het vorige lid genoemde voorwaarden niet wordt 
voldaan, moet het asfalt afkomstig van de afzonderlijke 
menginstallaties op duidelijk onderscheiden plaatsen worden verwerkt 
en moeten de herkomst, de referentiesamenstelling, de plaats van 
verwerking en de hoeveelheden van de afzonderlijke mengsels 
volgens artikel 81.27.05 de leden 01, 03 en 05 worden bepaald en 
vastgelegd. 
 
81.22.06 Verwerken van asfalt 

01 Het asfalt aanbrengen met één of meer afwerkmachine(s). 
De aan te brengen laag moet hechten aan de onderliggende laag en 
verticale aansluitvlakken. 
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Het oppervlak achter de afwerkmachine moet een gelijkmatige textuur 
hebben en de verdichting moet gelijkmatig zijn over het gehele 
oppervlak.Op plaatsen waar het asfalt niet machinaal kan worden 
aangebracht, het asfalt in handwerk spreiden.  
 
02 De aanvoer van het asfalt en de snelheid van de afwerkmachine 
moeten zodanig zijn dat het asfalt zonder of met zo min mogelijk 
onderbrekingen in het werk wordt gebracht. 
Als onderbrekingen optreden die kwaliteitsrisico’s met zich 
meebrengen, de afwerkmachine leegdraaien en het asfalt verwerken, 
zoals in lid 04 is voorgeschreven voor een dwarsnaad. 
 
03 De opeenvolgende lagen asfalt zodanig aanbrengen dat de 
langsnaden of dwarsnaden verspringend, bij voorkeur trapsgewijs, ten 
minste 0,15 m van elkaar verwijderd zijn. 
De langsnaden en de zijkanten van het asfalt uitvoeren als strakke 
lijnen evenwijdig aan de as van de rijstrook. 
In de onderlagen of tussenlagen van een rechterrijstrook, met 
uitzondering van een gedeelte ter breedte van 1,0 m in de as daarvan, 
mogen in het asfalt geen langsnaden voorkomen. De langsnaden in 
de bovenlaag asfalt mogen niet minder dan 0,05 m en niet meer dan 
0,20 m naast een as-, deel- of kantstreep zijn gelegen. 
 
04 Ter plaatse van langs- en dwarsnaden, voorafgaand aan het 
aanbrengen van een aansluitende laag, het asfalt tot de plaats waar 
het asfalt voldoet aan de eisen voor vlakheid en verdichtingsgraad en 
het oppervlak een gelijkmatig textuur heeft, in een rechte lijn loodrecht 
op het wegoppervlak verwijderen. 
De naden dekkend met asfaltkleefmiddel behandelen dan wel de 
hechting op de naad tussen de stroken op gelijkwaardige wijze 
verzekeren. 
Bij zeer open asfaltbeton deze behandeling zodanig uitvoeren dat de 
waterdoorstroming niet wordt verhinderd. 
Het asfalt ter plaatse van langs- en dwarsnaden bij de daarvoor in 
aanmerking komende asfaltmengsels aanbrengen met een overlap en 
voldoende overhoogte. 
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05 Het asfalt zo spoedig mogelijk na het aanbrengen verdichten, met 
dien verstande dat zeer open asfaltbeton, tweelaags zeer open 
asfaltbeton, steenmastiekasfalt of een dunne geluidreducerende 
deklaag niet trillend verdicht mogen worden, tenzij dit bij handmatige 
verwerking noodzakelijk is. Na het verdichten mogen geen walssporen 
voorkomen. 
De textuur van de bovenlaag moet na het verdichten gelijkmatig zijn. 
 
06 Als de asfaltlaag volgens het bestek moet worden afgestrooid, 
moet dit mechanisch en gelijkmatig over het gehele oppervlak 
gebeuren, waarna deze moet worden vastgedrukt bij een temperatuur 
van het oppervlak van ten minste 90 °C. 
 

81.22.07 Verwerken van asfalt bereid met asfaltgranulaat 

01 Als voor de beëindiging van de verwerking van een bepaald 
asfaltmengsel bereid met asfaltgranulaat in verband met openstelling 
van de weg voor verkeer de nog beschikbare hoeveelheid te klein is, 
mag de activiteit worden afgerond met een hoeveelheid van dat 
asfaltmengsel samengesteld zonder toepassing van asfaltgranulaat, 
mits:  

 op het asfaltmengsel zonder asfaltgranulaat een volledig 
typeonderzoek is uitgevoerd; 

 op de CE-markering de gevonden waarden voor alle 
eigenschappen uit tabel 81.2.7 zijn vermeld; 

 het asfaltmengsel zonder asfaltgranulaat met dezelfde 
toeslagmaterialen is geproduceerd als het asfaltmengsel met 
asfaltgranulaat; 

 de korrelverdeling en het bitumengehalte van het 
asfaltmengsel zonder asfaltgranulaat gelijk aan de 
korrelverdeling en het bitumengehalte van het asfaltmengsel 
met asfaltgranulaat zijn; 

 de referentiesamenstelling van het asfaltmengsel zonder 
asfaltgranulaat gelijk aan de referentiesamenstelling van het 
asfaltmengsel met asfaltgranulaat is. 

Deze hoeveelheid mag ten hoogste 50 ton per dag bedragen. 
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02 Bij het onderzoek naar de samenstelling en de eigenschappen van 
het asfalt worden de in het vorige lid bedoelde hoeveelheden asfalt 
zonder asfaltgranulaat geacht te behoren tot de uitvoeringseenheid 
waarin het asfaltmengsel met asfaltgranulaat is verwerkt. 
De samenstelling en de eigenschappen van het asfalt worden getoetst 
aan de referentiesamenstelling van het asfalt bereid met 
asfaltgranulaat.   
 
81.22.08 Verwerken van asfalt voor tweelaags zeer open 

asfaltbeton 

01 Vervallen. 
 
02 Vervallen. 
 
03 Asfalt voor zowel de bovenlaag als de onderlaag van tweelaags 
zeer open asfaltbeton dat is afgekoeld tot beneden de minimale 
verwerkingstemperatuur, zoals vermeld in de prestatieverklaring van 
het bindmiddel, niet verwerken. 
 
04 De langsnaden van de bovenlaag van tweelaags zeer open 
asfaltbeton moeten ‘warm tegen warm’ worden uitgevoerd. Hiertoe het 
tweelaags zeer open asfaltbeton met een afwerkmachine over de 
volledige breedte in één arbeidsgang aanbrengen. 
 
81.22.09 Dunne geluidsreducerende deklaag: aanbrengen van 
kleeflaag 
01 De aannemer mag afwijken van het volgens het bestek 
voorgeschreven kleefmiddel en de volgens het bestek toe te passen 
hoeveelheid kleefmiddel, als hij met gegevens uit onderzoek kan 
aantonen dat met dit kleefmiddel de hechting (gemeten bij 10°C 
volgens proef TAT van Ontwerp NEN-EN 12697-48:2013) van de 
dunne geluidreducerende deklaag aan de onderliggende laag ten 
minste gelijk is aan de hechting die bereikt kan worden met het in het 
bestek voorgeschreven kleefmiddel. 
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81.22.10 Eisen aan het resultaat: hoogteligging 

01 De bovenkant van de verharding in de rijbaan moet gelijk met of 
ten hoogste 5 mm boven de bovenkant van putafdekkingen en andere 
in de verharding opgenomen elementen liggen. 
 
02 Langs de zijkant van de verharding moet de bovenkant van de 
verharding gelijk met of ten hoogste 10 mm boven de op de 
verharding aansluitende kantlagen, kolkinlaten of andere langs de 
zijkant van de verharding opgenomen elementen liggen. 
 

81.22.11 Eisen aan het resultaat: stroefheid van het weg 

oppervlak van asfalt 

01 Het bestek vermeldt of de stroefheid met methode 2010/50 van 
proef 72 of met methode 2010/70 van proef 72 wordt bepaald. 
 
02 De stroefheid (proef 72, methode 2010/50) van het wegoppervlak 
van een deklaag van asfaltbeton, dat volgens het bestek moet worden 
afgestrooid, moet voor het gemiddelde: 

 per weglengte van 5 m ten minste 0,53 zijn; 
 per meetvak gemeten tussen de rijsporen ten minste 0,61 zijn; 
 per meetvak gemeten in de rijsporen ten minste 0,53 zijn, 

zie crow.nl 
 

03 De stroefheid (proef 72, methode 2010/70) van het wegoppervlak 
van een deklaag van asfaltbeton, dat volgens het bestek moet worden 
afgestrooid, moet voor het gemiddelde: 

 per weglengte van 5 m ten minste 0,47 zijn; 
 per meetvak gemeten tussen de rijsporen ten minste 0,54 zijn; 
 per meetvak gemeten in de rijsporen ten minste 0,47 zijn. 

 
04 De stroefheid (proef 72, methode 2010/50) van het wegoppervlak 
van een deklaag van steenmastiekasfalt, dat volgens het bestek moet 
worden afgestrooid, moet voor het gemiddelde: 

 per weglengte van 5 m ten minste 0,53 zijn; 
 per meetvak gemeten tussen de rijsporen ten minste 0,53 zijn; 
 per meetvak gemeten in de rijsporen ten minste 0,53 zijn. 
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05 De stroefheid (proef 72, methode 2010/70) van het wegoppervlak 
van een deklaag van steenmastiekasfalt, dat volgens het bestek moet 
worden afgestrooid, moet voor het gemiddelde: 

 per weglengte van 5 m ten minste 0,47 zijn; 
 per meetvak gemeten tussen de rijsporen ten minste 0,47 zijn; 
 per meetvak gemeten in de rijsporen ten minste 0,47 zijn. 

 
06 De stroefheid (proef 72, methode 2010/50) van het wegoppervlak 
van een deklaag van zeer open asfaltbeton, duurzaam zeer open 
asfaltbeton of tweelaags zeer open asfaltbeton, moet voor het 
gemiddelde per meetvak gemeten in dan wel tussen de rijsporen ten 
minste 0,47 zijn. 
 
07 De stroefheid (proef 72, methode 2010/70) van het wegoppervlak 
van een deklaag van zeer open asfaltbeton, duurzaam zeer open 
asfaltbeton of tweelaags zeer open asfaltbeton, moet voor het 
gemiddelde per meetvak gemeten in dan wel tussen de rijsporen ten 
minste 0,44 zijn. 
 
08 De stroefheid (proef 72, methode 2010/50) van het wegoppervlak 
van een dunne geluidreducerende deklaag moet voor het gemiddelde 
per meetvak gemeten in dan wel tussen de rijsporen ten minste 0,47 
zijn. 
 
09 De stroefheid (proef 72, methode 2010/70) van het wegoppervlak 
van een dunne geluidreducerende deklaag moet voor het gemiddelde 
per meetvak gemeten in dan wel tussen de rijsporen ten minste 0,44 
zijn. 
 
81.22.12 Eisen van het wegoppervlak: vlakheid van het 

wegoppervlak van asfalt.  

01 De afwijking in dwarsvlakheid van de deklaag ten opzichte van het 
voorgeschreven profiel, gemeten met een mal, een rei of rolrei van 3 
m lengte, mag niet groter zijn dan 5 mm. 
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02 Aan de vlakheid in langsrichting van de deklaag worden de 
volgende eisen gesteld:  

a. 
Een viagraaf  C5 waarde (proef  71)  moet  per  meetvak 

k le iner  dan of  ge l i jk  z i jn  aan:  

 

-  

2% voor  een geheel  n ieuw aangebrachte  verhard ing,  

vo lgens het  bestek opgebouwd u i t  ten minste v ie r  lagen,  

o f  voor  een op een bestaande verhard ing o f  kunstwerk 

aangebrachte verhard ing,  vo lgens het  bestek opgebouwd 

u i t  ten minste een p rof i l eer laag en een dek laag ;  

 
-  3% voor  andere aangebrachte asfa l tconstruct ies .  

b. 
Een ro l re i -a fwi jk ing (proef  71)  moet  per  meetvak  k le iner  dan 

of  ge l i jk  z i jn  aan:   

 

-  

3  mm voor een geheel  n ieuw aangebrachte verhard ing,  

vo lgens het  bestek opgebouwd u i t  ten minste v ie r  lagen,  

o f  voor  een op een bestaande verhard ing o f  kunstwerk 

aangebrachte verhard ing,  vo lgens het  bestek opgebouwd 

u i t  ten minste een p rof i l eer laag en een dek laag ;  

 -  

4  mm voor een op zandbed of  funder ing  aangebrachte 

verhard ing,  vo lgens het  bestek opgebouwd u i t  dr ie  lagen;  

 
-  

5  mm voor een op zandbed of  funder ing  aangebrachte 

verhard ing,   

vo lgens het  bestek opgebouwd u i t  twee lagen .  

 

Voor een verhard ing aangebracht  op weggedeel ten in  bogen 

met  een hor i zonta le  s t raa l  k le iner  dan 200 m dan wel  een 

ver t ica le  s t raa l  k le iner  dan 10.000 m, en voor weggedeel ten 

kor ter  dan 300  m, ge ldt  dat  de ro l re i -a fwi jk ing  (p roef  71)  ten 

hoogste 5 mm mag zi jn .  

 

Ter p laatse van de dwarsnaad b i j  de overgang van het  werk 

op de bestaande verhard ing en b i j  voegovergangen geldt  

dat  de afwi jk ing  in  v lakheid gemeten met  een re i  van 3  m 

lengte,  n ie t  g roter  mag z i jn  dan 5 mm.  

c. Voor een ( t i jde l i jke)  dek laag aangebracht  in  een f reesvak 
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moet  de vlakheid  ten minste overeenkomen met  de vlakheid 

van de naast l iggende verhard ing.  

 

81.22.13 Eisen aan het resultaat: laagdikte 

01 De afwijking in negatieve zin van de dikte van een laag asfalt 
(proef 63) ten opzichte van de in de desbetreffende bestekspost 
vermelde laagdikte mag niet meer bedragen dan de in tabel 81.2.1 
aangegeven waarde. 
De totale laagdikte van een aangebrachte asfaltconstructie mag in 
negatieve zin niet meer afwijken van de som van de in de 
desbetreffende bestekspost voorgeschreven laagdikte dan de in tabel 
81.2.2 aangegeven waarde. 
 
02 De laagdikte van een dunne geluidreducerende deklaag (proef 63) 
mag niet meer dan 5 mm dunner en niet meer dan 10 mm dikker zijn 
dan de in de betreffende bestekspost voorgeschreven laagdikte. 
 
03 De laagdikte (proef 63) van een tweelaags zeer open asfaltbeton 
wordt getoetst aan de som van de laagdikte van de onderste en de 
bovenste laag, waarbij de onderste en bovenste laag niet apart 
worden getoetst. 
 

81.22.14 Eisen aan het relultaat: verdichtingsgraad en holle 

ruimte 

01 De verdichtingsgraad (proef 66) moet 100,0% bedragen. 
De afwijking van de verdichtingsgraad mag niet meer bedragen dan 
de in tabel  81.2.3 aangegeven waarden. 
De afwijking van de gemiddelde verdichtingsgraad mag niet meer 
bedragen dan de in tabel 81.2.3 aangegeven waarden. 
 
02 Van asfaltbeton moet de holle ruimte (proef 69) gelijk zijn aan de 
bij het typeonderzoek (proef 62) bepaalde holle ruimte, mag de 
afwijking van de holle ruimte (proef 69) niet meer bedragen dan de in 
tabel 81.2.4 aangegeven waarden en mag de afwijking van de 
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gemiddelde holle ruimte (proef 69) niet meer bedragen dan de in tabel 
81.2.4 aangegeven waarden. 
 
03 Van SMA-NL 8A en SMA-NL 11A moet de holle ruimte (proef 
69) gelijk zijn aan 5,0%, mag de afwijking van de holle ruimte (proef 
69) niet meer bedragen dan de in tabel 81.2.4 aangegeven waarden 
en mag de afwijking van de gemiddelde holle ruimte (proef 69) niet 
meer bedragen dan de in tabel 81.2.4 aangegeven waarden. 
zie crow.nl 
 
04 Van SMA-NL 8B en SMA-NL 11B moet de holle ruimte (proef 69) 
gelijk zijn aan 6,0%, mag de afwijking van de holle ruimte (proef 69) 
niet meer bedragen dan de in tabel 81.2.4 aangegeven waarden en 
mag de afwijking van de gemiddelde holle ruimte (proef 69) niet meer 
bedragen dan de in tabel 81.2.4 aangegeven waarden. 
 
05 Van zeer open asfaltbeton moet de holle ruimte (proef 69) gelijk 
zijn aan de bij het typeonderzoek vastgelegde minimum percentage 
holle ruimte, mag de afwijking van de holle ruimte (proef 69) niet meer 
bedragen dan de in tabel 81.2.4 aangegeven waarden en mag de 
afwijking van de gemiddelde holle ruimte (proef 69) niet meer 
bedragen dan de in tabel 81.2.4 aangegeven waarden. 
 
06 Van gietasfalt mag de holle ruimte (proef 69) ten hoogste 3,5% 
zijn, mag de afwijking van de holle ruimte (proef 69) niet meer 
bedragen dan de in tabel 81.2.4 aangegeven waarden en mag de 
afwijking van de gemiddelde holle ruimte (proef 69) niet meer 
bedragen dan de in tabel 81.2.4 aangegeven waarden. 
 
18.22.15 Eisen aan het resultaat: bindmiddelgehalte en penetratie 

van het bitume 

01 Het oplosbaar bindmiddelgehalte (proef 65.0) van het asfalt moet 
gelijk zijn aan dat van de referentiesamenstelling. 
De afwijking van het oplosbaar bindmiddelgehalte (proef 65.0) mag 
niet meer bedragen dan de in tabel 81.2.5 aangegeven waarden. 
De afwijking van het gemiddelde oplosbaar bindmiddelgehalte (proef 
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65.0) mag niet meer bedragen dan de in tabel 81.2.5 aangegeven 
waarden. 
 
02 Als polymeer gemodificeerd bitumen is toegepast, dan wordt het 
bindmiddelgehalte bepaald volgens NEN-EN 12697-1 bijlage D. 
 
03 De penetratie (NEN-EN 1426) van teruggewonnen bitumen (NEN-
EN 12697-3) uit aangebracht asfaltbeton en steenmastiekasfalt moet, 
bepaald binnen 14 dagen na aanbrengen, ten minste 60% van de 
ondergrens van de toegepaste bitumengrade dan wel de 
(reken)waarde bij het typeonderzoek zijn.  
binnenstedelijk en provinciaal gebruik.  
(Veelal gebroken materiaal groter dan 2 mm). 
 
04 De penetratie (NEN-EN 1426) van teruggewonnen bitumen (NEN-
EN 12697-3) uit zeer open asfaltbeton moet, bepaald binnen 14 
dagen na aanbrengen, ten minste 40% van de ondergrens van de 
bitumengrade dan wel de (reken)waarde bij het typeonderzoek zijn. 
 

18.22.16 Eisen aan het resultaat: korrelverdeling 

01 De korrelverdeling van de verschillende asfaltmengsels moet gelijk 
zijn aan die van de referentiesamenstelling.  
De afwijking van de bij de zeefproef (NEN-EN 12697-2) op het 
toeslagmateriaal gevonden percentages mag niet meer bedragen dan 
de in tabel 81.2.6 vermelde waarden.  
De afwijking van de bij de zeefproef (NEN-EN 12697-2) op het 
toeslagmateriaal gevonden gemiddelde percentages mag niet meer 
bedragen dan de in tabel 81.2.6 vermelde waarden.  
 
18.22.17 Eisen aan het resultaat: geluidsreductie van een dunne 

geluidsreducerende deklaag 

01 In de periode van 3 tot 26 weken na ingebruikname van een dunne 
geluidreducerende deklaag moet de gemeten geluidsreductie van een 
meetvak voldoen aan de in het bestek vermelde Cwegdek vermeerderd 
met de absolute waarde van Ctijd. Voor Ctijd geldt een waarde van -1,7 
dB(A), tenzij een producteigen Ctijd is vastgesteld. 
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02 Als de gemeten geluidreductie van een meetvak meer dan 0,5 
dB(A) lager is dan de in het bestek voorgeschreven Cwegdek 
vermeerderd met de absolute waarde van Ctijd, is sprake van 
onvoldoend werk.  
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81.23 Informatie-overdracht 
 
81.23.01 Productie en verwerking 

01 De aannemer verstrekt de directie desgevraagd gegevens omtrent: 
1. fabricaat, type en plaats van de asfaltmenginstallatie; 
2. de nominale capaciteit van de installatie. 

 
02 De aannemer verstrekt de directie desgevraagd binnen vier weken 
na het gereedkomen van de bovenste laag volgens het bestek, 
gegevens omtrent de plaats en omvang van de uitvoeringseenheden. 
Een eventueel verzoek daartoe zal uiterlijk twee weken na het 
gereedkomen van de bovenste laag volgens het bestek door de 
directie worden gedaan. 
 
81.23.02 Gegevens asfalt 

01 De aannemer verstrekt de directie uiterlijk tien werkdagen voor de 
aanvang van de verwerking van asfalt:  

a. het verkort verslag als bedoeld in proef 62 punt 5.2; 
b. de referentiesamenstelling als bedoeld in artikel 81.21.04 lid 

01; 
c. eventueel specifieke voorwaarden van toepassing op het 

gebruik van het product; 
d. van grof toeslagmateriaal voor deklagen, een verklaring dat 

dit voldoet aan de in het bestek gestelde eisen met betrekking 
tot korrelvorm en polijstgetal. 
 

81.23.03 Gegevens weegproces 

01 De aannemer verstrekt desgevraagd de directie een week voor de 
aanvang van de verwerking van het asfalt gegevens over het 
weegproces op een door hem ondertekende lijst, ingericht volgens het 
model 81.2.1 ‘Gegevens van het weegproces’. 
Als aan de door de aannemer ingevulde lijst gegevens ontbreken of 
uit de ingevulde lijst blijkt dat niet wordt voldaan aan de eisen die 
overigens ten aanzien van het weegproces in het bestek zijn gesteld, 
deelt de directie dit binnen een week na ontvangst van de controlelijst 
schriftelijk aan de aannemer mee. 
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In dat geval mag de aannemer eerst met de verwerking van het asfalt 
beginnen, nadat het weegproces alsnog is goedgekeurd.  
 

81.23.04 Bewijs van oorsprong 

01 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van 
door hem geleverd asfaltkleefmiddel, afgegeven en ondertekend door 
de producent ervan. 
Op het bewijs van oorsprong moet zijn vermeld: 

a. de aanduiding van het product; 
b. de naam van de producent en de plaats van bereiding; 
c. een verwijzing naar de bedrijfscontrole van de producent; 
d. de datum van afgifte. 

 
02 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van 
de afdruipremmende stof, afgegeven en ondertekend door de 
producent ervan. Op het bewijs van oorsprong moet ten minste zijn 
vermeld: 

a. de naam van de producent; 
b. het soort en type van de afdruipremmende stof; 
c. de grafieken zoals omschreven in proef 70.2; 
d. de te volgen mengprocedure (voor- en namengtijd); 
e. een verklaring van de producent dat de afdruipremmende stof 

geschikt is voor toepassing in asfalt (proef 70.3). Als de 
afdruipremmende stof cellulosevezel is, die reeds voor 1 juli 
1995 met succes in steenmastiekasfalt werd toegepast, een 
vermelding daarvan. Van cellulosevezel die eerst op 1 juli 
1995 is toegepast en andere afdruipremmende stoffen 
aangeven waar en wanneer de desbetreffende proefvakken 
zijn aangelegd;  

f. de datum van afgifte. 
 

De bepaling van de hoeveelheid te doseren afdruipremmende stof 
(proef 70.2) moet zo frequent geschieden dat zekerheid bestaat over 
de juiste waarde van deze hoeveelheid. De laatste bepaling mag 
bovendien ten hoogste 18 maanden voor de datum van levering van 
de afdruipremmende stof zijn verricht. Deze bepaling moet zijn 
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uitgevoerd door een instelling die voor de desbetreffende proef 
geaccrediteerd is door een nationale accreditatie-instelling (in 
Nederland: Raad voor Accreditatie).  
 
03 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van 
de bestanddelen als bedoeld in onderdeel 4.1 derde 
aandachtsstreepje van NEN-EN 13108-1, NEN-EN 13108-5, NEN-EN 
13108-6 of NEN-EN 13108-7, die in het asfaltmengsel zijn verwerkt, 
afgegeven en ondertekend door de producent ervan. Op het bewijs 
van oorsprong moeten zijn vermeld: 

a. de aanduiding van het product; 
b. de naam van de producent; 
c. de herkomst van het product; 
d. het bewijs van geschiktheid van het product voor toepassing 

in asfalt; 
e. de datum van afgifte. 

 
04 Elke aflevering van bouwstoffen overeenkomstig een bewijs van 
oorsprong moet zijn vergezeld van een schriftelijke verwijzing 
hiernaar. 
 
05 Als een bouwstof wordt geleverd onder certificaat, afgegeven door 
een certificatie-instelling die geaccrediteerd is door een nationale 
accreditatie-instelling (in Nederland: Raad voor Accreditatie), wordt 
het certificaat geacht het bewijs van oorsprong voor de betreffende 
bouwstof te vervangen. 
 
81.23.05 Te verstrekken en te verklaren gegevens van een dunne 

geluidsreducerende deklaag 

01 De aannemer verstrekt de directie, uiterlijk tien werkdagen voor het 
aanbrengen van een dunne geluidreducerende deklaag, een 
verklaring waaruit blijkt dat kan worden voldaan aan de vereiste 
Cwegdek.  
In deze verklaring doet de aannemer tevens opgave van Cinitieel.  
Deze verklaring moet zijn opgesteld overeenkomstig CROW-publicatie 
‘De wegdekcorrectie voor geluid van wegverkeer’. 
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02 De aannemer verstrekt de directie, uiterlijk tien werkdagen voor het 
aanbrengen van een dunne geluidreducerende deklaag, ten minste de 
gegevens van één referentie-wegvak waaruit blijkt dat de door hem 
aan te brengen dunne geluidreducerende deklaag kan voldoen aan de 
eisen ten aanzien van stroefheid (proef 72).  De aannemer toont 
hierbij aan dat de metingen zijn uitgevoerd voordat het referentie-
wegvak voor het verkeer werd opengesteld. Als de aannemer niet 
over ten minste de gegevens van één referentie-wegvak voor de 
stroefheid (proef 72) beschikt, dan mag hij de stroefheid (proef 72) in 
het werk aantonen op een proefvak van 300 m lengte. 
 
03 De stroefheid van het wegoppervlak van referentie-wegvakken 
moet bij de methode 2010/70 van proef 72:  

 bij één referentie-wegvak ten minste 0,50 bedragen. 
 bij twee of meer referentie-wegvakken gemiddeld ten minste 

0,48 bedragen, waarbij een afzonderlijke waarde ten minste 
0,47 bedraagt. 

De stroefheid van het wegoppervlak van referentie-wegvakken moet 
bij de methode 2010/50 van proef 72: 

 bij één referentie-wegvak ten minste 0,54 bedragen. 
 bij twee of meer referentie-wegvakken gemiddeld ten minste 

0,51 bedragen, waarbij een afzonderlijke waarde ten minste 
0,50 bedraagt. 
 

04 De aannemer verstrekt de directie, uiterlijk tien werkdagen voor het 
aanbrengen van een dunne geluidreducerende deklaag, ten minste de 
gegevens van één referentie-wegvak waaruit blijkt dat de aan te 
brengen dunne geluidreducerende deklaag in combinatie met de door 
de aannemer voorgestelde kleeflaag kan voldoen aan de eisen ten 
aanzien van hechting. Een referentie-wegvak moet betrekking hebben 
op een vergelijkbare onderliggende  laag. Als de aannemer niet over 
ten minste de gegevens van één referentie-wegvak voor de hechting 
beschikt, mag hij de hechting in het werk aantonen op een proefvak. 
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05 Van de toe te passen dunne geluidreducerende deklaag moet 
uiterlijk tien werkdagen voor het aanbrengen daarvan, een verklaring 
van de weerstand tegen rafeling bepaald door middel van de ARTe 
(prTS 12697-50), bepaald door middel van de RSAT (prTS 12697-50) 
of bepaald door middel van de SR-ITD-proef (www.crow.nl) op de 
website www.crow.nl staan. 
 
06 Van de toe te passen dunne geluidreducerende deklaag moet op 
ten minste één referentie-wegvak de rafeling vanaf het jaar van 
aanleg jaarlijks worden geïnspecteerd (beoordeling schadebeeld 
rafeling overeenkomstig CROW-publicatie ‘Handboek visuele 
inspectie’). 
Van een referentie-wegvak moeten verkeersintensiteiten beschikbaar 
zijn. 
De inspectieresultaten en de verkeersintensiteiten moeten jaarlijks 
worden gerapporteerd op de website www.crow.nl. 
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81.24 Risicoverdeling en garanties  
 

81.24.01 Kwaliteitsborging 

01 De aannemer stelt voor de uitvoering van het werk een 
kwaliteitsplan op.  
Hij verstrekt het kwaliteitsplan aan de directie. 
Hij stelt op basis van een in dit kwaliteitsplan vastgelegde 
procesbeheersingsmethodiek vast of is voldaan aan hetgeen in het 
bestek is voorgeschreven. 
Hij legt zijn bevindingen schrijftelijk vast. 
Hij vermeldt in het kwaliteitsplan onder meer op welke wijze hij de 
bedrijfscontrole verricht aangaande de dikte van de lagen (proef 63), 
de korrelverdeling (NEN-EN 12697-2), het oplosbaar 
bindmiddelgehalte (proef 65.0), de holle ruimte (proef 69.0), de 
verdichtingsgraad (proef 66) en de penetratie (NEN-EN 1426) van het 
teruggewonnen bitumen (NEN-EN 12697-3) van het asfalt. 
 
02 De aannemer stelt de directie in de gelegenheid de bedrijfscontrole 
als bedoeld in lid 01 te volgen. Hij stelt de resultaten van de 
bedrijfscontrole desgevraagd ter beschikking van de directie. 
 
03 Als de aannemer tijdens de uitvoering van het werk vaststelt dat 
niet is voldaan aan hetgeen in het bestek is voorgeschreven, neemt 
hij onmiddellijk maatregelen om het voortduren van de tekortkomingen 
te voorkomen. Tevens stelt hij vast over welk gedeelte van het werk 
de tekortkomingen optreden, meldt hij deze tekortkomingen aan de 
directie en stelt hij de directie correctieve maatregelen voor.  
Bij de vastgestelde correctieve maatregelen wordt tevens de methode 
van beoordeling van de kwaliteit overeengekomen. 
 
04 De directie kan tijdens de uitvoering van het werk besluiten een 
eigen onderzoek in te stellen. 
 
05 Als bij het in het vorige lid bedoelde onderzoek tekortkomingen 
worden vastgesteld ten opzichte van de in het bestek gestelde eisen, 
die zouden leiden tot kortingen of tot het niet goedkeuren van het 
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werk en die niet door de aannemer zijn vastgesteld dan wel waarvoor 
geen correctieve maatregelen zijn voorgesteld, moet de aannemer 
alsnog correctieve maatregelen voorstellen. 
De directie kan besluiten het onderzoek uit te breiden. 
 
06 Als de in het vorige lid bedoelde tekortkomingen worden 
vastgesteld, moet ervan worden uitgegaan dat de kwaliteitsborging 
van de aannemer niet adequaat functioneert. Deze moet de oorzaak 
daarvan terstond opsporen en herstellen.  
Getroffen maatregelen moeten schriftelijk worden vastgelegd en aan 
de directie te worden gerapporteerd. 
 
07 De kosten van het eigen onderzoek als bedoeld in lid 04 en de 
eventuele uitbreiding daarvan overeenkomstig lid 05, komen voor 
rekening van de opdrachtgever. De aannemer verleent om niet de 
benodigde medewerking om de uitvoering van deze onderzoeken 
mogelijk te maken. 
Als het eigen onderzoek of de eventuele uitbreiding daarvan 
uitgevoerd wordt door een instelling die voor het desbetreffende 
onderzoek geaccrediteerd is door een nationale accreditatie-instelling 
(in Nederland: Raad voor Accreditatie) en de in lid 05 bedoelde 
tekortkomingen worden vastgesteld, komen voor de desbetreffende 
eigenschap, de kosten van het laboratoriumonderzoek dan wel de 
kosten voor de uitbreiding van het laboratoriumonderzoek, voor 
rekening van de aannemer.  
 
08 Binnen zes weken na het gereedkomen van de bovenste laag 
verstrekt de aannemer de directie een samenvattend rapport 
aangaande de kwaliteit van het door hem uitgevoerde asfaltwerk.  
Het rapport omvat:   

1. de bevindingen van de aannemer omtrent de kwaliteit van het 
werk;  

2. een overzicht van de geconstateerde afwijkingen;  
3. een overzicht van de voorgestelde en uitgevoerde 

corrigerende maatregelen. 
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81.24.02 Beoordeling van de kwaliteit van de verharding 

01 De aannemer verzoekt de directie schriftelijk om vast te stellen of 
is voldaan aan hetgeen in het bestek is voorgeschreven met 
betrekking tot: 

a. de kwaliteit van het wegoppervlak, uiterlijk twee weken voor 
de vermoedelijke datum van openstelling van een wegvak; 

b. de samenstelling en de eigenschappen van het asfalt, uiterlijk 
één week na het gereedkomen van de bovenlaag van de 
totale asfaltverharding. 
 

02 De directie kan op basis van de volgens artikel 81.24.01 verkregen 
gegevens vaststellen of is voldaan aan hetgeen in het bestek is 
voorgeschreven met betrekking tot de kwaliteit van het wegoppervlak 
en de samenstelling en eigenschappen van het asfalt en de 
onderzoeken als bedoeld in artikel 81.24.05 en artikel 81.24.04 
achterwege laten. 
 
03 Als zij daartoe aanleiding ziet, kan de directie bij het gereedkomen 
van de asfaltverharding besluiten een onafhankelijk onderzoek naar 
de kwaliteit van het wegoppervlak en naar de samenstelling en 
eigenschappen van het asfalt overeenkomstig de artikelen 81.24.03 
en 81.24.04 uit te voeren om vast te stellen of is voldaan aan hetgeen 
in het bestek is voorgeschreven.  
Dit onderzoek moet worden uitgevoerd respectievelijk opgedragen 
binnen de in de desbetreffende artikelen genoemde termijnen.  
Het onderzoek volgens artikel 81.24.04 moet worden uitgevoerd door 
een instelling die voor het desbetreffende onderzoek geaccrediteerd is 
door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: Raad voor 
Accreditatie). 
 
04 De directie stelt vast welke uitvoeringseenheden en welke 
boorvakken daarvan bij het in het vorige lid bedoelde onderzoek 
worden betrokken en welke eigenschappen waaraan in het bestek 
eisen zijn gesteld, in het onderzoek worden beschouwd. 
Als het onderzoek daartoe aanleiding geeft, kan de directie op basis 
van de resultaten besluiten het onderzoek uit te breiden. 
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05 Met betrekking tot de resultaten van het door de directie verrichte 
onafhankelijke onderzoek volgens de leden 03 en 04, is het bepaalde 
in artikel 81.24.07 van overeenkomstige toepassing. 
 
06 De kosten van het onderzoek bedoeld in lid 03 zijn voor rekening 
van de opdrachtgever.  
Als echter bij dit onderzoek tekortkomingen worden vastgesteld die 
leiden tot onthouding van goedkeuring van het werk, zijn de kosten 
van dat onderzoek voor rekening van de aannemer.  
De kosten van de eventuele uitbreiding van het onderzoek volgens lid 
04 worden op dezelfde wijze toegedeeld. 
 
81.24.03 inrichting van het onderzoek naar de kwaliteit van het 

wegoppervlak van asfalt  

01 Als de directie de vlakheid en de stroefheid wenst te controleren, 
geschiedt dit zo spoedig mogelijk en indien mogelijk voor openstelling 
van het wegvak, maar uiterlijk binnen zes weken na het verzoek van 
de aannemer als bedoeld in artikel 81.24.03 lid 01 dan wel binnen zes 
weken na openstelling van het wegvak voor het verkeer.De directie 
bepaalt welke wegvakken of gedeelten daarvan gecontroleerd 
worden.  Als de controle daartoe aanleiding geeft, kan de directie 
besluiten de controle uit te breiden. De datum en het tijdstip van de 
controle worden aan de aannemer ten minste drie werkdagen tevoren 
schriftelijk meegedeeld.  
 
02 De stroefheid kan zowel in als tussen de rijsporen worden 
gemeten. 
 
03 Ten behoeve van de controle van de vlakheid en de stroefheid 
draagt de aannemer er zorg voor dat de weg schoon is en vrij van 
obstakels, hieronder niet begrepen het openbaar verkeer, gedurende 
een door de directie op te geven periode. 
 
04 Als de directie de geluidsreductie van een dunne 
geluidreducerende deklaag overeenkomstig artikel 81.27.07 wenst te 
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meten, geschiedt dit in de periode van 3 tot 26 weken na 
ingebruikname van deze dunne geluidreducerende deklaag 
 

81.24.04 inrichting van het onderzoek naar de samenstelling en 

eigenschappen van het asfalt 

01 Als de directie de samenstelling en eigenschappen van asfalt, niet 
zijnde tweelaags zeer open asfaltbeton, wenst te controleren, 
geschiedt dit per uitvoeringseenheid dan wel per boorvak daarvan.  
De directie geeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie weken na 
ontvangst van het rapport van de aannemer als bedoeld in artikel 
81.24.01 lid 07, aan welke uitvoeringseenheden gecontroleerd zullen 
worden.  
Tevens geeft zij daarbij de indeling in boorvakken alsmede de 
plaatsen waar de cilinders moeten worden geboord, nauwkeurig op 
tekening aan. Deze plaatsbepaling geschiedt op aselecte wijze. 
 
02 Als de directie de samenstelling van tweelaags zeer open 
asfaltbeton of asfalt voor een dunne geluidreducerende deklaag wenst 
te controleren, geschiedt dit door het nemen van monsters asfalt uit 
de hopper van de asfaltspreidmachine. De directie geeft aan welke 
vrachten asfalt moeten worden bemonsterd. De aannemer neemt 
deze monsters. Van elk monster asfalt moet tijdstip en plaats van 
bemonstering worden vastgelegd. De aannemer overhandigt elk 
asfaltmonster in een afgesloten blik aan de directie.  Het bepaalde in 
de leden 03 tot en met 06 is niet van toepassing. 
 
03 Het indelen in boorvakken vindt alleen plaats op basis van de 
indeling in uitvoeringseenheden van de bovenlaag.  
Bij een uitvoeringseenheid met een bovenlaag met een oppervlakte 
kleiner dan 500 m2 wordt deze als één boorvak beschouwd.  
Bij een uitvoeringseenheid met een bovenlaag met een oppervlakte 
kleiner dan 20.000 m2 verdeelt de directie de uitvoeringseenheid in 
boorvakken met een gelijke oppervlakte van ten minste 500 m2 en ten 
hoogste 2.000 m2.  
De directie bepaalt het aantal en de omvang van de boorvakken. 
Bij een uitvoeringseenheid met een bovenlaag met een oppervlakte 
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groter dan of gelijk aan 20.000 m2 verdeelt de directie de 
uitvoeringseenheid in ten minste 20 boorvakken met een gelijke 
oppervlakte van ten minste 1.000 m2 en ten hoogste 2.000 m2.  
De directie bepaalt het aantal en de omvang van de boorvakken. 
 
04 De aannemer boort de cilinders (proef 63) als bedoeld in lid 01 
binnen vier weken na ontvangst van de in lid 01 genoemde tekening.  
Het tijdstip van boren tijdig aan de directie meedelen. 
Desgewenst moet het boren geschieden in tegenwoordigheid van de 
directie. 
De kosten van het boren en het vullen van de gaten worden 
verrekend op stelpost. 
 
05 De aannemer overhandigt de geboorde cilinders aan de directie 
met daarbij een lijst waarop de plaatsen waar de cilinders zijn 
geboord, nauwkeurig zijn vermeld en waarop tevens de gegevens zijn 
vermeld die nodig zijn om de bij het laboratoriumonderzoek verkregen 
resultaten te kunnen toetsen aan de desbetreffende 
besteksbepalingen.  
De datum dan wel data waarop de cilinders en de daarbij behorende 
lijst aan de directie worden overhandigd, schriftelijk vastleggen. 
 
06 Gaten van boorkernen of geheel met asfalt of tot ten minste 0,04 m 
onder het wegoppervlak met cementbeton en verder met gietasfalt of 
een gelijkwaardig materiaal vullen. 
Het asfalt moet een temperatuur van ten minste 130 °C hebben.  
De wand van het boorgat, voor zover het met asfalt wordt gevuld, met 
asfaltkleefmiddel bestrijken. 
Het asfalt in lagen van ten hoogste 0,10 m aanbrengen en met 
stampers verdichten. 
 

81.24.05 onderzoeksresultaten 

01 Het rapport over de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit 
van het wegoppervlak als bedoeld in artikel 81.24.03 en het 
onderzoek naar de samenstelling en eigenschappen van het asfalt als 
bedoeld in artikel 81.24.04, zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk zes 
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maanden na het overhandigen van de in artikel 81.24.04 lid 04 
bedoelde cilinders en lijst, aan de aannemer worden verstrekt. 
 

02 Als het in het vorige lid bedoelde rapport de directie aanleiding 
geeft om het onderzoek uit te breiden overeenkomstig artikel 81.24.02 
lid 04, geeft de directie bij het rapport aan welke uitvoeringseenheden 
bij de uitbreiding van het onderzoek worden betrokken.  
Tevens geeft zij daarbij, voor zover dit niet bij het eerste onderzoek is 
gebeurd, de indeling in boorvakken alsmede de plaatsen waar de 
cilinders moeten worden geboord, nauwkeurig op tekening aan. Deze 
plaatsbepaling geschiedt op aselecte wijze.Met betrekking tot de 
inrichting van de uitbreiding van het onderzoek naar de samenstelling 
en eigenschappen van het asfalt is het bepaalde in artikel 81.24.04 de 
leden 02, 03, 04 en 05 van overeenkomstige toepassing.Het rapport 
van het in dit lid bedoelde onderzoek zal zo spoedig mogelijk, doch 
uiterlijk binnen drie maanden na het overhandigen van de 
overeenkomstig artikel 81.24.04 lid 04 bedoelde cilinders en lijst, aan 
de aannemer worden verstrekt. 
 
03 De weggedeelten waarvan de stroefheid (proef 72, methode 
2010/50) van het wegoppervlak van een deklaag van asfaltbeton of 
steenmastiekasfalt, dat volgens het bestek moet worden afgestrooid , 
kleiner is dan 0,53,  terstond zodanig verbeteren dat de stroefheid 
nergens kleiner is dan 0,53.  De weggedeelten waarvan de stroefheid 
(proef 72, methode 2010/70) van het wegoppervlak van een deklaag 
van asfaltbeton of steenmastiekasfalt, dat volgens het bestek moet 
worden afgestrooid , kleiner is dan 0,47, deze terstond zodanig 
verbeteren dat de stroefheid nergens kleiner is dan 0,47. De 
weggedeelten waarvan de stroefheid (proef 72, methode 2010/50) 
van het wegoppervlak van een deklaag van zeer open asfaltbeton, 
duurzaam zeer open asfaltbeton of tweelaags zeer open asfaltbeton 
of van een dunne geluidreducerende deklaag kleiner is dan 0,47, 
terstond zodanig verbeteren dat de stroefheid nergens kleiner is dan 
0,47.  
De weggedeelten waarvan de stroefheid (proef 72, methode 2010/70) 
van het wegoppervlak van een deklaag van zeer open asfaltbeton, 
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duurzaam zeer open asfaltbeton of tweelaags zeer open asfaltbeton 
of van een dunne geluidreducerende deklaag kleiner is dan 0,44, 
terstond zodanig verbeteren dat de stroefheid nergens kleiner is dan 
0,44. Als de stroefheid in het rijspoor verbeterd moet worden, moet 
dat gelijktijdig in beide rijsporen plaatsvinden. Als het asfalt wordt 
vervangen, moet dat ter breedte van de rijstrook plaatsvinden. 
 
04 Het gehele overeenkomstig artikel 81.24.02 lid 01 sub a ter 
controle aangeboden wegvak verbeteren, als bij de vlakheidsmeting in 
langsrichting (proef 71) met de viagraaf: 

1. voor een geheel nieuw aangebrachte verharding, volgens het 
bestek opgebouwd uit ten minste vier lag en, of voor een op 
een bestaande verharding of kunstwerk aangebrachte 
verharding, volgens het bestek opgebouwd uit ten minste een 
profileerlaag en een deklaag, de viagraaf C5-waarde per 100 
m weglengte groter is dan twee en tevens het aantal 
afwijkingen f5 meer dan vijf is, dan wel de viagraaf C5-waarde 
groter is dan zes; 

2. voor andere constructies, de viagraaf C5-waarde per 100 m 
weglengte groter is dan drie en tevens het aantal afwijkingen 
f5 meer dan vijf is, dan wel de viagraaf C5-waarde groter is 
dan zeven. 
 

In deze gevallen het gehele wegvak zodanig verbeteren dat de 
viagraaf C5-waarde kleiner dan of gelijk is aan respectievelijk twee en 
drie. 
Bij de vlakheidsmeting in langsrichting met de rolrei het gehele ter 
controle aangeboden wegvak verbeteren als:  

1. voor een geheel nieuwe verharding, volgens het bestek 
opgebouwd uit ten minste vier lagen, of voor een op een 
bestaande verharding of kunstwerk aangebrachte verharding, 
volgens het bestek opgebouwd uit ten minste een 
profileerlaag en een deklaag, het aantal rolrei-afwijkingen van 
meer dan 3 mm per 100 m meetvak vijf of meer bedraagt; 
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2. voor een verharding op zandbed of fundering, volgens het 
bestek opgebouwd uit drie lagen, het aantal rolrei-afwijkingen 
van meer dan 4 mm per 100 m meetvak vijf of meer bedraagt; 

3. voor een verharding op zandbed of fundering, volgens het 
bestek opgebouwd uit twee lagen, het aantal rolrei-afwijkingen 
van meer dan 5 mm per 100 m meetvak vijf of meer bedraagt; 

4. voor een verharding op weggedeelten in bogen met een 
horizontale straal kleiner dan 200 m dan wel een verticale 
straal kleiner dan 10.000 m, het aantal rolrei-afwijkingen van 
meer dan 5 mm vijf of meer bedraagt; 

 
5. voor een verharding op weggedeelten korter dan 300 m, het 

aantal rolrei-afwijkingen van meer dan 5 mm vier of meer 
bedraagt. 

In deze gevallen het gehele wegvak zodanig verbeteren dat de rolrei-
afwijking nergens groter is dan 3, 4 respectievelijk 5 mm.  
 
05 Als bij het onderzoek als bedoeld in artikel 81.24.03 bij een 
monster voor de laagdikte, de verdichtingsgraad, de holle ruimte, het 
bindmiddelgehalte of de korrelverdeling een afwijking wordt 
geconstateerd die respectievelijk volgens artikel 81.22.13, artikel 
81.22.14, artikel 81.22.15 of artikel 81.22.16 leidt tot onthouding van 
goedkeuring, dan het gedeelte in de omgeving van het desbetreffende 
monster verbeteren of vernieuwen, ongeacht de grenzen van het 
boorvak als bedoeld in artikel 81.24.04.  
De omvang van het te verbeteren of te vernieuwen gedeelte wordt 
bepaald aan de hand van een door de directie, zo nodig met behulp 
van te boren cilinders, in te stellen nader onderzoek. 
Als de dikte van een afzonderlijke laag aanleiding geeft tot onthouding 
van goedkeuring van het desbetreffende gedeelte van het werk, wordt 
alvorens tot nader onderzoek over te gaan, de dikte van de laag 
vermeerderd met de eventueel aanwezige extra dikte van de 
daarboven gelegen lagen.  
Als extra dikte van de daarboven gelegen lagen wordt aangemerkt het 
verschil tussen de werkelijke en de voorgeschreven dikte van deze 
lagen gezamenlijk. 
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06 Als bij het onderzoek als bedoeld in artikel 81.24.04 voor de 
gemiddelde waarde van de laagdikte, de verdichtingsgraad, de holle 
ruimte, het bindmiddelgehalte of de korrelverdeling een afwijking 
wordt geconstateerd die respectievelijk volgens artikel 81.22.13, 
artikel 81.22.14, artikel 81.22.15 of artikel 81.22.16 leidt tot 
onthouding van goedkeuring, dan het desbetreffende werk of gedeelte 
daarvan verbeteren dan wel vernieuwen. 
 
07 Als ten behoeve van het nader onderzoek als bedoeld in lid 05, 
cilinders door de aannemer worden geboord, dan worden deze alleen 
op de desbetreffende eigenschap of eigenschappen onderzocht.  
Als niet aan de eis wordt voldaan, zijn de kosten van het 
laboratoriumonderzoek van de desbetreffende eigenschap voor 
rekening van de aannemer. 
 

81.24.06 Goedkeuring 

01 Als bij de opneming die met het oog op de oplevering plaatsvindt, 
het rapport betreffende de onderzoeksresultaten, als bedoeld in artikel 
81.24.05 lid 01, nog niet aan de aannemer is verstrekt, terwijl 
overigens geen redenen voor onthouding van de goedkeuring 
bestaan, wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd. 
 
02 Als na de oplevering, doch binnen een termijn van zes maanden 
na het overhandigen van de in artikel 81.24.04 bedoelde cilinders en 
lijst alsnog het rapport aan de aannemer wordt verstrekt en uit dit 
rapport blijkt dat de aannemer niet aan de uit het bestek voor hem 
voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan, verbindt de aannemer 
zich alsnog om aan die verplichtingen te voldoen. De verplichtingen 
omvatten niet alleen eventuele maatregelen ter verbetering of 
vernieuwing, maar ook kortingen. 
Als de overhandigde cilinders of lijst op enig moment binnen de 
bovengenoemde termijn van zes maanden niet volledig of niet correct 
blijken te zijn, gaat deze termijn in op het moment dat de ontbrekende 
cilinders of verbeterde lijst zijn overhandigd. 
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03 Als bij het in het vorige lid bedoelde rapport is aangegeven dat het 
onderzoek uitgebreid moet worden overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 81.24.05 lid 02 en het rapport aangaande dit onderzoek binnen 
een termijn van drie maanden na het overhandigen van de 
desbetreffende cilinders en lijst aan de aannemer wordt verstrekt en 
uit dit aanvullend rapport blijkt dat de aannemer niet aan de uit het 
bestek voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan, verbindt de 
aannemer zich om, overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid, 
alsnog aan die verplichtingen te voldoen. 
 
81.24.07 Kortingen 

01 Als uit het onderzoek naar de kwaliteit van het wegoppervlak als 
bedoeld in artikel 81.24.03 of het onderzoek naar de samenstelling en 
eigenschappen van het asfalt als bedoeld in artikel 81.24.04, blijkt dat 
niet is voldaan aan de gestelde eisen, doch de afwijkingen niet leiden 
tot onthouding van goedkeuring van het werk, wordt overgegaan tot 
het opleggen van kortingen op de aannemingssom. 
Het bepaalde in dit lid is niet van toepassing, als de aannemer de 
desbetreffende tekortkoming overeenkomstig artikel 81.24.01 lid 03 bij 
de directie heeft gemeld en correctieve maatregelen zijn 
overeengekomen. 
 
02 Geen kortingen worden opgelegd als: 

1. het werk bestaat uit het aanbrengen van asfalt in één 
uitvoeringseenheid kleiner dan 1.000 m2; 

2. het werk bestaat uit het aanbrengen van asfalt in een aantal 
samenhangende uitvoeringseenheden elk met een 
oppervlakte kleiner dan 250 m2; 

3. de op te leggen korting op het werk minder zal bedragen dan 
€ 750,--. 
 

03 De kortingen zijn voor de tekortkomingen inzake de stroefheid als 
volgt: 

a. Als een wegoppervlak van een deklaag van asfaltbeton of 
steenmastiekasfalt, dat volgens het bestek moet worden 
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afgestrooid, gemeten wordt volgens methode 2010/50 van 
proef 72, bedraagt de korting: 

o voor een meetvak met een gemiddelde 
wrijvingscoëfficiënt gemeten in het rijspoor van: 

 0,44 tot en met 0,52: € 350,--. 
o voor een meetvak met een gemiddelde 

wrijvingscoëfficiënt gemeten tussen de rijsporen van: 
 0,53 tot en met 0,60: € 350,--; 
 0,44 tot en met 0,52: € 700,--. 

b. Als een wegoppervlak van een deklaag van asfaltbeton of 
steenmastiekasfalt, dat volgens het bestek moet worden 
afgestrooid, gemeten wordt volgens methode 2010/70 van 
proef 72, bedraagt de korting:  

o voor een meetvak met een gemiddelde 
wrijvingscoëfficiënt gemeten in het rijspoor van: 

 0,39 tot en met 0,46: € 700,--. 
o voor een meetvak met een gemiddelde 

wrijvingscoëfficiënt gemeten tussen de rijsporen van: 
 0,47 tot en met 0,53: € 350,--; 
 0,39 tot en met 0,46: € 700,--. 

 
Het aantal voor de korting te beoordelen meetvakken bedraagt ten 
hoogste een derde van het totaal aantal mogelijke meetvakken.  
Het aldus bepaalde aantal te beoordelen meetvakken wordt naar 
beneden afgerond op een geheel getal.  
De plaats van de te beoordelen meetvakken wordt aselect door de 
directie bepaald.  
De plaats van de te beoordelen meetvakken wordt afzonderlijk van de 
in sub b bedoelde meetvakken bepaald. 
Geen korting voor tekortkomingen inzake de stroefheid wordt 
opgelegd bij dunne geluidreducerende deklagen. 
 
04 De kortingen zijn voor de tekortkomingen inzake de vlakheid in 
langsrichting (proef 71) als volgt:  
Voor een meetvak waarin de viagraaf C5-waarde groter is dan het 
maximum als genoemd in artikel 81.22.10, voor elk procent 



 

128 
 

overschrijding van het voor het afwijkingspercentage geldende 
maximum: € 200,--.  
De korting bedraagt per meetvak ten hoogste: € 750,--.  
Het aantal voor de korting te beoordelen meetvakken bedraagt ten 
hoogste een derde van het totaal aantal mogelijke meetvakken.  
Het aldus bepaalde aantal te beoordelen meetvakken wordt naar 
beneden afgerond op een geheel getal.  
De plaats van de te beoordelen meetvakken wordt aselect door de 
directie bepaald.  
De plaats van de te beoordelen meetvakken wordt afzonderlijk van de 
in lid 03 bedoelde meetvakken bepaald. 
 
05 De kortingen zijn voor de tekortkomingen inzake de samenstelling 
en eigenschappen van asfalt als volgt: 

a. Als de dikte van een laag afzonderlijk zodanig is dat korting 
zou moeten worden opgelegd, dan wordt bij het bepalen van 
de op te leggen korting de dikte van die laag vermeerderd met 
een eventueel aanwezige extra dikte van de daarboven 
gelegen lagen; als extra dikte van de daarboven gelegen 
lagen wordt aangemerkt het verschil tussen de werkelijke en 
de voorgeschreven dikte van deze lagen gezamenlijk. 

b. Als het aantal afwijkingen waarvoor kortingen zouden moeten 
worden opgelegd, vermeerderd met het aantal afwijkingen dat 
zou leiden tot het onthouden van goedkeuring, 2% of minder 
bedraagt van het totaal aantal resultaten van onderzoek van 
de monsters (gerekend per eigenschap), dan worden geen 
kortingen opgelegd.  
Onder 2% van het totaal aantal onderzoeksresultaten wordt 
per definitie verstaan: 

o nul bij een totaal aantal resultaten van ten hoogste 
20; 

o één bij een totaal aantal resultaten van 21 tot en met 
50; 

o twee bij een totaal aantal resultaten van 51 tot en met 
100; 
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o drie bij een totaal aantal resultaten van 101 tot en met 
150; 

o vier bij een totaal aantal resultaten van 151 tot en met 
200; 

o enzovoort. 
c. Als het onder sub b bedoelde aantal afwijkingen meer dan 2% 

bedraagt, dan worden de kortingen voor alle afwijkingen in 
rekening gebracht. 

d. Als voor een afzonderlijk laag zowel de verdichtingsgraad als 
de holle ruimte binnen het kortingsgebied vallen (zie tabel 
81.2.3 en 81.2.4), dan wordt de hoogste van de twee 
berekende kortingen opgelegd als korting. 
Als op één van beide eigenschappen na nader onderzoek 
onthouding van goedkeuring volgt, dan vervalt de eventuele 
korting. 

e. Voor de berekening van de korting bedraagt: 
o voor asfaltbeton en steenmastiekasfalt de prijs per 

eenheid (P) van de betreffende laag: de prijs per 
eenheid van de resultaatsverplichting (€/ton) ⋅ 
laagdikte volgens het bestek (mm) ⋅ 0,0025 
(ton/m2/mm); 

o voor zeer open asfaltbeton de prijs per eenheid (P) 
van de betreffende laag: de prijs per eenheid van de 
resultaatsverplichting (€/ton) ⋅ laagdikte volgens het 
bestek (mm) ⋅ 0,00215 (ton/m2/mm). 
 

06 Als de negatieve afwijking van de laagdikte van een afzonderlijke 
laag groter dan tolerantie zoals vermeld in tabel 81.2.1 is, maar kleiner 
dan de waarde waarbij goedkeuring wordt onthouden is, dan wordt de 
volgende korting opgelegd:  
 

K = P ⋅ O ⋅ ((Lb − L − Ltol + 4) / 18)2, 

waarin: 

K = korting opgelegd op de dikte van een afzonderlijke laag, in Euro; 

P = prijs per eenheid van de betreffende laag, in Euro/m2; 
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O = oppervlakte van het boorvak, in m2; 

L = gemeten dikte van een afzonderlijke laag, in mm; 

Lb = laagdikte volgens het bestek, in mm; 

Ltol = tolerantie volgens tabel 81.2.1, in mm. 

 
07 Als de afwijking van de verdichtingsgraad groter dan de tolerantie 
zoals vermeld in tabel 81.2.3 is, maar kleiner dan de waarde waarbij 
goedkeuring wordt onthouden is, dan wordt de volgende korting 
opgelegd:  
 

K = P ⋅ O ⋅ (( | 100 − VG | −VGtol + 0,1) / 5)2,  

waarin:  

K = 
korting opgelegd op de verdichtingsgraad van een afzonderlijk laag, 

in Euro; 

P = prijs per eenheid van de betreffende laag, in Euro/m2; 

O = oppervlakte van het boorvak, in m2; 

VG = gemeten verdichtingsgraad, in %; 

VGtol = tolerantie volgens tabel 81.2.3, in %. 

 

08 Als de afwijking van de holle ruimte groter dan de tolerantie, zoals 
vermeld in tabel 81.2.4, is, maar kleiner dan de waarde waarbij 
goedkeuring wordt onthouden is, dan wordt de volgende korting 
opgelegd:  

 

K = P ⋅ O ⋅ (( | HReis − HR | − HRtol + 0,1) / 5)2,  

waarin:  

K = 
korting opgelegd op de holle ruimte van een afzonderlijk laag, in 

Euro; 

P = prijs per eenheid van de betreffende laag, in Euro/m2; 

O = oppervlakte van het boorvak, in m2; 

HR = gemeten holle ruimte, in % (V/V); 
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HReis = vereiste holle ruimte volgens artikel 81.22.14, in % (V/V); 

HRtol = tolerantie volgens tabel 81.2.4, in % (V/V). 

 

09 Als de afwijking van het bindmiddelgehalte groter dan de tolerantie, 
zoals vermeld in tabel 81.2.5, is, maar kleiner dan de waarde waarbij 
goedkeuring wordt onthouden is, dan wordt  de volgende korting 
opgelegd:  
 

K = P ⋅ O ⋅ (( | Bref − B | − Btol + 0,5) / 2)2,  

waarin:  

K = korting opgelegd op de afzonderlijk laag, in Euro; 

P = prijs per eenheid van de betreffende laag, in Euro/m2; 

O = oppervlakte van het boorvak, in m2; 

B = gemeten bindmiddelgehalte; 

Bref = bindmiddelgehalte van de referentiesamenstelling, in % (m/m); 

Btol = tolerantie volgens tabel 81.2.5, in % (mm). 

 

10 Als de onderzoeksresultaten volgens artikel 81.24.05 lid 05 leiden 
tot onthouding van goedkeuring voor bepaalde boorvakken, dan 
blijven de opgelegde kortingen voor de overige boorvakken, ondanks 
eventueel uitgevoerde verbeteringen, gehandhaafd. 
Als een individuele laagdikte aanleiding geeft tot het toepassen van 
korting, terwijl tegelijkertijd niet voldaan wordt aan het in artikel 
81.22.13 bepaalde ten aanzien van de totale dikte van de 
asfaltverharding, dan wordt goedkeuring onthouden aan de 
aangebrachte verharding en vervalt de korting op de individuele 
laagdikte. 
 
11 Als het resultaat van een stroefheidsmeting van een meetvak in 
zowel het rijspoor als tussen de rijsporen aanleiding geeft tot het 
toepassen van kortingen, dan wordt slechts één korting, normaliter de 
hoogste, in rekening gebracht. Als ten behoeve van de verbetering 
van de stroefheid of de vlakheid een nieuwe asfaltlaag wordt 
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aangebracht, dan vervalt de korting voor de stroefheid respectievelijk 
de vlakheid op het desbetreffende weggedeelte. 
 
12 Voor alle door de aannemer uitgevoerde verbeteringen en 
vernieuwingen op grond van het onderzoek volgens artikel 81.24.01 is 
het bepaalde in dit artikel niet opnieuw van toepassing. 
 

81.24.08 Gegevens typeonderzoek, bedrijfscontrole en gegevens 

ten hoeve van de garantie  

01 De aannemer zorgt dat ten minste de resultaten van het 
typeonderzoek en de bedrijfscontrole, de gegevens betreffende het 
asfalt volgens artikel 81.23.03, de gegevens betreffende de aflevering 
van bouwstoffen volgens artikel 81.23.04, de resultaten van eigen 
onderzoek en de resultaten van door derden verricht onderzoek naar 
de eigenschappen van bouwstoffen als bedoeld in artikel 81.24.01 lid 
02 bewaard blijven tot het einde van de garantieperiode. 
 
02 De opdrachtgever bewaart ten minste de constructieberekeningen 
waaronder de grondmechanische rapporten, de resultaten van de 
door of vanwege hem gedane onderzoeken naar de kwaliteit van het 
wegoppervlak volgens artikel 81.24.03 en naar de samenstelling en 
eigenschappen van het asfalt volgens artikel 81.24.04, alsmede de in 
artikel 81.23.04 bedoelde bewijzen van oorsprong, tot het einde van 
de garantieperiode. 
 
81.24.09 Garantie 

01 Het bepaalde in paragraaf 01.15 is van toepassing als de 
opdrachtgever de garantie inroept. 
 
02 In dit artikel wordt onder verharding verstaan het geheel van de 
funderingslagen, onderlagen, de daarop liggende tussenlagen en de 
deklagen. 
 
03 De aannemer garandeert de verharding, voor zover door hem 
aangebracht, gedurende een periode van vijf jaar.  
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Bij uitvoeringseenheden met een oppervlakte kleiner dan 100 m2 is 
deze periode zes maanden. 
 
04 De garantieperiode vangt aan onmiddellijk na de dag waarop het 
werk overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 10 van de UAV 2012 
als opgeleverd wordt beschouwd.Voor uitvoeringseenheden met een 
oppervlakte kleiner dan 100 m2, begint deze periode echter op de dag 
dat de desbetreffende verharding in de zin van paragraaf 10 lid 3 van 
de UAV 2012 in gebruik wordt genomen. 
 
05 Als bij onthouding van de goedkeuring als bedoeld in lid 3 van 
paragraaf 9 van de UAV 2012 de verharding wel in gebruik wordt 
genomen, gaat de garantieperiode voor verhardingsgedeelten die 
geen reden voor onthouding van de goedkeuring zijn, in onmiddellijk 
na de dag waarop de in lid 3 van paragraaf 9 van de UAV 2012 
bedoelde schriftelijke mededeling aan de aannemer is verzonden. 
 
06 Voor verhardingsgedeelten die reden voor onthouding van 
goedkeuring waren en daarna zijn verbeterd of vernieuwd, gaat de 
garantieperiode in op het in lid 04 bedoelde tijdstip. Als ondanks deze 
verbetering of vernieuwing de goedkeuring aan het werk wordt 
onthouden, is het bepaalde in het vorige lid wederom van toepassing. 
 
07 Als voor verhardingsgedeelten alsnog goedkeuring volgt zonder 
dat verbetering of vernieuwing heeft plaatsgevonden, wordt de 
garantieperiode voor deze gedeelten geacht te zijn ingegaan op het in 
lid 05 bedoelde tijdstip. 
 
08 In geval van vernieuwing (vervanging) van een bepaald 
verhardingsgedeelte op grond van het onderzoek volgens artikel 
81.24.02 gaat de garantie voor dat gedeelte in onmiddellijk na de dag 
waarop de vernieuwing (vervanging) is goedgekeurd. 
 
09 De garantie duurt ten hoogste tot zes jaar na de dag waarop de 
desbetreffende verharding in de zin van paragraaf 10 lid 3 van de 
UAV 2012 in gebruik wordt genomen. 
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10 Als gedurende de garantieperiode één van de partijen gebreken 
aan de verharding constateert of er aanwijzingen zijn dat deze kunnen 
worden verwacht, stelt zij de andere partij daarvan schriftelijk op de 
hoogte.  
Uiterlijk één maand voor het verstrijken van de garantieperiode nemen 
opdrachtgever en aannemer gezamenlijk de toestand op waarin de 
verharding verkeert.  
De opdrachtgever neemt daartoe het initiatief. 
De toestand wordt vastgelegd in een door partijen te ondertekenen 
proces-verbaal. 
Paragraaf 48 van de UAV 2012 is tijdens de garantieperiode van 
overeenkomstige toepassing. 
 
11 Als de aanwezigheid van gebreken het nemen van 
schadebeperkende maatregelen gewenst maakt, stelt de 
opdrachtgever de aannemer in de gelegenheid deze maatregelen 
binnen een door de opdrachtgever te bepalen termijn uit te voeren. 
De aannemer dient na voltooiing van deze maatregelen een rekening 
in voor de bedragen waarop hij aanspraak maakt. 
De betaling van deze rekening vindt plaats binnen dertig dagen na de 
indiening. Als tegen de hoogte van een in rekening gebracht bedrag 
bezwaar bestaat, ontvangt de aannemer het bedrag dat hem zeker 
toekomt. 
Bij een eventueel geschil naar aanleiding hiervan is de regeling 
opgenomen in paragraaf 01.15 van toepassing. 
Op de in dit lid bedoelde vordering van de aannemer is paragraaf 45, 
de leden 1 en 2, van de UAV 2012 van overeenkomstige toepassing. 
 

81.24.10 Garantie op het schadebeeld rafeling van een dunne 

geluidsreducerende deklaag 

01 De garantie op een dunne geluidreducerende deklaag houdt wat 
betreft het schadebeeld rafeling in dat de aannemer zich verbindt op 
eigen kosten herstelmaatregelen uit te voeren als binnen de 
garantieperiode rafeling wordt vastgesteld in de categorie E1 of M3 of 
ernstiger (beoordeling schadebeeld rafeling overeenkomstig CROW-
publicatie ‘Handboek globale visuele inspectie’). 
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02 Bij het herstel van rafeling van een dunne geluidreducerende 
deklaag moet rekening worden gehouden met de volgende 
voorwaarden: 

 lengte van een reparatievak bedraagt ten minste 50 m; 
 een reparatievak is ten minste rijstrookbreed; 
 de afstand tussen twee reparatievakken bedraagt ten minste 

50 m. 
Kortere tussenliggende vakken worden als reparatievak beschouwd. 
De herstelwerkzaamheden moeten binnen zes maanden na 
vaststelling van de schade uitgevoerd worden. 
Als de verkeersveiligheid in gevaar komt, moet de herstelmaatregel 
terstond worden uitgevoerd. Als dit niet mogelijk is, moet 
vooruitlopend op de definitieve herstelmaatregel terstond tijdelijk 
worden hersteld, dit ter goedkeuring van de directie. 
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81.25 Bijbehorende verplichtingen 
 

81.25.01 Dunne geluidsreducerende deklaag: aanbrengen van 

een kleeflaag 

01 De aannemer mag afwijken van het volgens het bestek 
voorgeschreven kleefmiddel en de volgens het bestek toe te passen 
hoeveelheid kleefmiddel, als hij met gegevens uit onderzoek kan 
aantonen dat met dit kleefmiddel de hechting van de dunne 
geluidreducerende deklaag aan de onderliggende laag ten minste 
gelijk is aan de hechting (gemeten bij 10°C volgens proef TAT van 
Ontwerp NEN-EN 12697 48:2013) die bereikt kan worden met het in 
het bestek voorgeschreven kleefmiddel 
 
81.25.02 Dunne geluidsreducerende deklaag: afstrooien van het 

wegoppervlak 

01 Het eventueel afstrooien en de wijze van afstrooien van het 
wegoppervlak van een dunne geluidreducerende deklaag, om te 
kunnen voldoen aan de eis aan de stroefheid, zijn voor rekening van 
de aannemer, tenzij het bestek anders vermeldt. 
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81.27 Meet- en verrekenmethoden 
 

81.27.01 Meten van stroefheid 

01 De stroefheid is gelijk aan de wrijvingscoëfficiënt (proef 72). 
 
02 De controle van de stroefheid van rijstroken geschiedt per rijstrook. 
Ten behoeve van de metingen verdeelt de directie de verharding in 
meetvakken van 100 m rijstrook. 
 
81.27.02 Meten van de vlakheid in dwarsrichting 

01 De vlakheid in dwarsrichting van de bovenlaag wordt gemeten met 
een mal, een rei of een rolrei van 3 m lengte. 
 
02 De meting van de vlakheid in dwarsrichting geschiedt loodrecht op 
de rijrichting en over de gehele verhardingsbreedte. 
 
81.27.03 Meten van de vlakheid in langsrichting 

01 De vlakheid in langsrichting (proef 71) wordt uitgedrukt in de 
viagraaf C5-waarde en de rolreiafwijking.  
De vlakheid bij een dwarsnaad wordt gemeten met een rei of rolrei.  
 
02 De controle van de vlakheid in langsrichting van rijstroken 
geschiedt per rijstrook. Ten behoeve van de meting met de viagraaf 
wordt de verharding in meetvakken van 100 m rijstrook verdeeld. Bij 
meting met een rolrei wordt de verharding verdeeld in meetvakken 
van 100 m rijstrook en ten hoogste één meetvak per rijstrook met een 
lengte kleiner dan 100 m, doch groter dan 50 m. De indeling in 
meetvakken geschiedt door de directie, rekening houdend met 
eventuele onvlakheden die door de voorgeschreven constructie 
worden veroorzaakt. 
 
03 De vlakheid in langsrichting op een kruispunt, met inbegrip van 
weggedeelten tot 20 m buiten de begrenzingen van het kruispunt, 
wordt niet gemeten. 
 



 

138 
 

04 De vlakheid in langsrichting van de verharding wordt met een rolrei 
van 3 m lengte gemeten in horizontale bogen met een straal kleiner 
dan 200 m, in verticale bogen met een straal kleiner dan 10.000 m en 
in weggedeelten korter dan 300 m. 
 
81.27.04 Meetmethode ten behoeve van hoeveelheidsbepaling: 

laagdikte asfaltbeton voor een onderlaag 

01 Als in het bestek voor het aanbrengen van een verhardingslaag 
bestaande uit twee of meer lagen asfaltbeton voor een onderlaag 
slechts de totale dikte van deze verhardingslaag is voorgeschreven, 
bepaalt de aannemer voor aanvang van het aanbrengen van het 
asfaltbeton voor een onderlaag de dikte van elke afzonderlijke laag. 
 
02 Een volgens het vorige lid bepaalde laagdikte is van toepassing 
voor aaneengesloten verhardingsoppervlakken die binnen de grenzen 
van een bestekspost vallen. Deze dikte dient als gegeven voor de 
berekening overeenkomstig artikel 81.27.05. 
 
03 De in lid 01 bedoelde afzonderlijke laagdikten worden aan de 
directie meegedeeld en schriftelijk in mm vastgelegd onder vermelding 
van het desbetreffende bestekspostnummer en de plaats van 
verwerking. 
 
04 Wijziging van de volgens het vorige lid vastgelegde laagdikte 
geschiedt in overleg met de directie waarbij wordt gehandeld 
overeenkomstig de voorgaande leden. 
 
81.27.05 Meetmethode ten behoeve van hoeveelheidsbepaling: 

hoeveelhedn asfalt 

01 De aangebrachte hoeveelheden asfalt, behoudens die voor 
profileerlagen, profileerdeklagen en uitvullingen, worden bepaald aan 
de hand van opmeting en weging.  
De aangebrachte hoeveelheden voor profileerlagen, profileerdeklagen 
en uitvullingen, worden bepaald aan de hand van weging. 
Daartoe elk vervoermiddel per vracht asfalt zowel voor als na het 
laden wegen overeenkomstig het weegproces (bijlage 81.2.1). 
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De berekening van de hoeveelheden geschiedt aan de hand van de 
aan de directie te verstrekken weegbonnen. De weegbon moet de 
gegevens te bevatten overeenkomstig het weegproces (bijlage 
81.2.1). 
Desgevraagd verstrekt de aannemer de voornoemde weegbonnen 
aan de directie voordat het asfalt wordt verwerkt. 
 
02 De directie is bevoegd om controlewegingen uit te voeren. Hiertoe 
stelt de aannemer het vervoermiddel, direct na weging, op de 
desbetreffende weegbrug bij de asfaltinstallatie ter beschikking. 
Als uit de controleweging, direct na weging, een verschil ten nadele 
van de opdrachtgever blijkt van meer dan 60 kg ten opzichte van de 
door de aannemer verrichte weging, kan per geval een korting van € 
450,-- worden toegepast. 
 
03 De aannemer verstrekt de directie aan het einde van elke werkdag 
in staatvorm een opgave van de op die dag verwerkte hoeveelheden 
asfalt (in kg), ingedeeld naar laag, naar plaats van verwerking en naar 
asfaltmengsel onderscheiden naar soort en type. Als per plaats van 
verwerking bij het aanbrengen van de laatste vracht een hoeveelheid 
asfalt overblijft (resthoeveelheid), is het toegestaan deze hoeveelheid 
zonder terugweging te verwerken op de eerstvolgende plaats van 
verwerking. De op de voorgaande plaats van verwerking 
aangebrachte hoeveelheid wordt bepaald door meting en berekening 
overeenkomstig het bepaalde in lid 05 van dit artikel. De 
resthoeveelheid wordt bepaald door de hiervoor genoemde 
hoeveelheid in mindering te brengen op de hoeveelheid asfalt 
aangegeven op de desbetreffende weegbon.  
Als de resthoeveelheid niet in het werk wordt gebracht, wordt de 
aangebrachte hoeveelheid van de desbetreffende vracht asfalt 
eveneens bepaald door meting en berekening overeenkomstig het 
bepaalde in lid 05 van dit artikel. 
 

04 In de aan te brengen verhardingen de volgende hoeveelheden 
asfalt verwerken: 



 

140 
 

 25,0 kg/m2 voor elke 10 mm voorgeschreven laagdikte van 
asfaltbeton en van steenmastiekasfalt. 

 21,5 kg/m2 voor elke 10 mm voorgeschreven laagdikte van 
zeer open asfaltbeton; 

 20,5 kg/m2 voor elke 10 mm voorgeschreven laagdikte van de 
bovenste laag van tweelaags zeer open asfaltbeton; 

 19,0 kg/m2 voor elke 10 mm voorgeschreven laagdikte van de 
onderste laag van tweelaags zeer open asfaltbeton. 
 

05 De aannemer verstrekt de directie aan het einde van elke werkdag 
in staatvorm de door opmeting bepaalde oppervlakten (in m2) die 
vallen binnen het voorgeschreven profiel waarover de verschillende 
soorten asfalt in de voorgeschreven laagdikten zijn aangebracht. 
Daarbij de plaats van verwerking nauwkeurig vastleggen. Tevens 
daarbij de hoeveelheden aangebracht asfalt op basis van de in het 
bestek vermelde laagdikte en de in het vorige lid genoemde 
hoeveelheden vermelden. De totale oppervlakte en hoeveelheid 
bepalen per dag, per laag, per bestekspost en per asfaltmengsel 
onderscheiden naar soort en type. 
 
06 De in de leden 03 en 05 genoemde opgaven in staatvorm moeten 
door of namens de aannemer worden ondertekend. De directie tekent 
de staten voor ontvangst. 
 
07 Als bij de beëindiging van de verwerking van asfalt, zoals vermeld 
in artikel 81.22.07, asfalt zonder asfaltgranulaat wordt verwerkt, vindt 
verrekening plaats overeenkomstig asfalt met asfaltgranulaat. 
 
81.27.06 Verrekenmethode: hoeveelheden asfalt 

01 Een per laag, per plaats van verwerking en per asfaltmengsel 
onderscheiden naar soort en type, verwerkte hoeveelheid wordt per 
werkdag verrekend op basis van weging volgens artikel 81.27.05 de 
leden 01 en 03. Als de hoeveelheid bepaald door opmeting volgens 
artikel 81.27.05 lid 05, kleiner is dan die bepaald door weging, wordt 
de hoeveelheid volgens opmeting verrekend. 
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02 Als in afwijking van het bepaalde in lid 01 de hoeveelheid verwerkt 
asfalt bepaald door weging verrekend wordt tot ten hoogste 110% van 
de hoeveelheid bepaald door opmeting, is dit in het bestek vermeld. 
 
03 De voor verrekening in aanmerking komende hoeveelheid aan 
profileer(dek)lagen of uitvullingen wordt afzonderlijk per asfaltmengsel 
onderscheiden naar soort en type, door weging volgens artikel 
81.27.05 de leden 01 en 03 vastgesteld. 
 
81.27.07 Meten van geluidsreductie van een dunne 

geluidsreducerden deklaag 

01 De geluidsreductie wordt gemeten door door middel van CPX-
metingen (ISO/CD 11819-2 d.d. 23 maart 2011 en Aanvullende 
richtlijnen voor de uitvoering van band-wegdekgeluidmetingen met 
een CPX (Close Proximity-meetaanhanger, CROW)). 
 
02 De aannemer beoordeelt of het wegdek moet worden gereinigd, 
voordat de metingen worden uitgevoerd. Als de aannemer zich 
desgevraagd verbindt tot het reinigen van het wegdek geschiedt 
verrekening hiervan als meer werk. 
 
03 Éénmalig wordt per werk en per type dunne geluidreducerende 
deklaag een SPB-meting (NEN-EN-ISO 11819-1:2001) uitgevoerd. De 
SPB-meting wordt uitgevoerd ter ijking van de dynamische meting 
volgens de CPX-meting (Close Proximity-meetaanhanger, CROW). 
De meetresultaten worden op één tiende dB(A) nauwkeurig 
gerapporteerd. 
 
04 Voor de CPX-meting (Close Promimity-meetaanhanger, CROW) 
wordt het te meten wegdek per rijrichting opgedeeld in meetvakken 
van 100 m. Alle rijstroken worden gemeten. Het gemiddelde 
geluidniveau is maatgevend voor het meetvak. Per gemeten meetvak 
vindt toetsing plaats aan de in het bestek vermelde geluideisen. 
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6.1.  Bi j lagen  

 
Bijlage 81.2.1 Weegprocedure asfalt 
 

1 

De weegbrug moet zijn voorzien van een ijkingszegel dan wel een 
kalibratiecertificaat. In het laatste geval moet het kalibratiecertificaat 
zijn afgegeven door een instelling, die daartoe geaccrediteerd is 
door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: Raad voor 
Accreditatie) en mag het niet ouder zijn dan twee jaar. De weegbrug 
moet zijn toegelaten voor een afdrukeenheid van 20 kg of kleiner.  
De weegbrug moet zijn voorzien van een automatische 
nulstelinrichting. 

2 

De weegcapaciteit en de afmeting van de bij de asfaltinstallatie 
aanwezige weegbrug(gen) moeten zodanig zijn dat het 
vervoermiddel in één keer op de weegbrug kan worden gewogen. 
Afzonderlijke weging van voor- en achteras van het vervoermiddel 
is niet toegestaan. Als bij de installatie meer dan één weegbrug 
aanwezig is, moet op de weegbonnen automatisch worden 
aangegeven van welke weegbrug het weegresultaat afkomstig is. 
Elk vervoermiddel per vracht asfalt zowel voor als na het laden 
wegen. Op de weegbonnen het tarra- en brutoweegresultaat, de 
datum en het tijdstip van de weging afdrukken. Daarnaast op de 
weegbonnen het nettoweegresultaat, het kenteken van het 
vervoermiddel, de soort, het type en de mengselcode asfalt en de 
plaats van bestemming (bestek) vermelden alsmede een 
volgnummer. Als op de weegbonnen tevens een weegresultaat 
afkomstig uit het elektronisch geheugen wordt vermeld, dit 
herkenbaar op de weegbonnen aangeven. 
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7. Deelhoofdstuk 83. Straatwerk 

 

 

 

 

 

 

 

Technische bepalingen elementenverharding 

 

Deelhoofdstuk 83.1 

Straatwerk 
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83.11 Begrippen 
 
83.11.01 Algemeen 

01 Te verstaan is onder:  
a. straatlaag: laagje zand waarin wordt gestraat, eventueel van 

een andere samenstelling dan het materiaal waarop de 
straatlaag wordt aangebracht;  

b. herstraten: het opnemen van de bestaande bestrating en het 
onder profiel wederom aanbrengen daarvan;  

c. gewijzigd tonrond profiel: een dwarsprofiel dat als volgt is 
vastgelegd: de kruin is gelegen in het midden van de 
verharding op een kruinhoogte H boven de basis van het 
dwarsprofiel, waarbij H wordt bepaald als het product van de 
halve breedte van die basis en de voorgeschreven helling. 
Elk van de twee bogen tussen kruin en teen van het profiel is 
een cirkelboog, gericht naar boven met een spanning S, 
waarbij S wordt bepaald als 1/8 van de kruinhoogte;  

 
 
 

 

H = (dwarshelling) · b/2 

S = H/8 

 

Figuur 83.1.1 Gewijzigd tonrond profiel 
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a. gewijzigd tonrond profiel met verplaatste kruin: een 
dwarsprofiel dat als volgt is vastgelegd: de kruin is gelegen op 
een afstand van (v + b/2) vanaf het laagste punt van de 
verharding op een kruinhoogte H boven de horizontale basis 
door het laagste punt van het profiel, waarbij H wordt bepaald 
als (v + b/2) · (dwarshelling). Elk van de twee bogen tussen 
kruin en teen van het profiel is een cirkelboog, gericht naar 
boven met een spanning S1 en S2.  

 
 

 
 

 
 

H = (v + b/2) · (dwarshelling) 

S1 = H/8 

S2 = (H - h)/8 

 

Figuur 83.1.2 Gewijzigd tonrond profiel 
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83.12 Eisen en uitvoering 
 

83.12.01 Eisen aan het resultaat 

01 Het dwarsprofiel van bestratingen moet ‘gewijzigd tonrond’ zijn. 
Voor de bestrating in straatstenen moet de helling ten minste 1 : 50 en 
ten hoogste 1 : 25 bedragen. Het profiel van een bestrating, 
bestaande uit betontegels met afmetingen van 300 × 300 mm of 150 × 
300 mm, dat eenzijdig moet afwateren, dient een spanning te hebben 
van 1 : 16, doch ten minste 5 mm. In het geval van tweezijdige 
afwatering dient de spanning 1 : 8 te bedragen, doch eveneens ten 
minste 5 mm.  
 
02 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven 
langs- en dwarsprofiel mag, gemeten met behulp van een 
profielwaterpassing, ten hoogste 10 mm bedragen. 
 
03 De afwijking in de hoogteligging tussen onderling aaneensluitende 
gelijksoortige elementen van de bestrating of de kantopsluiting mag 
niet meer dan 2 mm bedragen. 
 
04 De afwijking in de vlakheid in langsrichting van de bestrating of 
kantopsluiting mag, gemeten onder een rei van 3 m lengte, ten 
hoogste 5 mm bedragen. 
 
05 De afwijking van de lagen onderling in het voorgeschreven 
verband (de strakheid), zowel haaks als diagonaal gemeten, mag over 
een lengte van 5 m niet meer bedragen dan 20 mm. 
 
06 Bestratingen moeten 10 tot 20 mm boven de aansluitende 
kantopsluiting liggen, tenzij deze kantopsluiting deel uitmaakt van een 
gootconstructie. 
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83.12.02 Eisen aan de uitvoering 

01 Bij herstraten, uitgekomen en nieuwe bestratingsmaterialen naar 
soort gescheiden houden en in aaneengesloten vakken verwerken. 
 
02 Geen passtuk van straatstenen of tegels verwerken dat kleiner is 
dan een halve straatsteen of tegel. In een enkele rij niet meer dan 
twee passtukken verwerken, behoudens in het geval van stroomlagen 
die in bochten verlopen. 
 
03 Het aanhakken van de bestrating moet tegen de richting van het 
verkeer in geschieden, zoals weergegeven in figuur 83.1.3. 
 

 
 

Figuur 83.1.3 Aanhakken van bestrating 

 

04 De bestrating zodanig aanbrengen dat de straatstenen of tegels 
niet met de voet kunnen worden bewogen voordat de voegen zijn 
gevuld. 
 
05 Bij herstraten aan het einde van elke werkdag ter verbinding van 
het nieuwe werk met het oude een aansluiting maken door tijdelijke 
aanstratingen onder een helling niet steiler dan 1 : 20, indien het 
wegvak tussentijds voor het openbaar verkeer wordt vrijgegeven. 
 
06 Het inwassen, invegen en aftrillen zo vaak herhalen dat geen 
verdere vulling van de voegen meer mogelijk is. 
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83.12.03 Uitvoering nieuwe kantopsluitingen, goten, kolken en 

putdeksels 

01 Banden over de gehele lengte dragend aanbrengen. 
 
02 De lengte van passtukken moet ten minste 0,50 m bedragen. 
 
03 Onmiddellijk na het aanbrengen van de banden de aanvulling 
achter de kantopsluiting aanbrengen en verdichten. 
 
04 De voegwijdte tussen twee aaneensluitende betonbanden mag niet 
meer dan 5 mm bedragen. 
 
05 Tenzij het bestek anders vermeldt, bedraagt de diepte van de 
molgoot ten hoogste 40 mm, die met behulp van de voorgeschreven 
streklagen gelijkmatig verspringend opgebouwd moet worden. 
 
06 Tenzij het bestek anders vermeldt, de bestrating van 
kantopsluitingen en goten in lengterichting uitvoeren in 
halfsteensverband. 
 
07 De bovenkant van de verharding moet gelijk met of ten hoogste 5 
mm boven de bovenkant van de putafdekkingen liggen. Langs de 
zijkant van de verharding moet de bovenkant van de verharding gelijk 
met of ten hoogste 10 mm boven de op de verharding aansluitende 
kantlagen, kolkinlaten of andere langs de zijkant van de verharding 
opgenomen elementen liggen. 
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83.13 Informatie-overdracht 
 

83.13.01 Bewijs van oorsprong 

01 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van 
door hem geleverd straatzand of brekerzand, afgegeven en 
ondertekend door de producent ervan. 
Op het bewijs van oorsprong moet zijn vermeld: 

a. de naam van de producent; 
b. de aard en de herkomst van het zand; 
c. de datum van afgifte. 

02 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van 
door hem geleverd hoogovenslakkenzand, afgegeven en ondertekend 
door de leverancier ervan. Op het bewijs van oorsprong moet zijn 
vermeld: 

a. de naam van de leverancier; 
b. de herkomst van het hoogovenslakkenzand (met vermelding 

van producent of winplaats); 
c. een verklaring van de producent waaruit blijkt dat deze het 

hoogovenslakkenzand heeft geleverd aan bovengenoemde 
leverancier; 

d. een verwijzing naar de door de producent uitgevoerde 
controles; 

e. de datum van afgifte. 
 

03 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van 
door hem geleverde kalk, afgegeven en ondertekend door de 
producent ervan. 
Op het bewijs van oorsprong moet zijn vermeld: 

a. de naam van de producent; 
b. de aard en de herkomst van de kalk; 
c. de datum van afgifte. 

 
04 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van 
door hem geleverde voegvullingsmassa, afgegeven en ondertekend 
door de producent ervan. 
Op het bewijs van oorsprong moet zijn vermeld: 
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a. de naam van de producent; 
b. de aard en de herkomst van de voegvullingsmassa; 
c. de verwerkingstemperatuur; 
d. de datum van afgifte. 

 
05 Iedere aflevering van bouwstoffen overeenkomstig een bewijs van 
oorsprong dient vergezeld te zijn van een schriftelijke verwijzing 
hiernaar. 
 
06 Indien een bouwstof wordt geleverd onder certificaat, afgegeven 
door een certificatie-instelling, die daartoe geaccrediteerd is door een 
nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor 
Accreditatie), wordt het certificaat geacht het bewijs van oorsprong 
voor de desbetreffende bouwstof te vervangen. 
 

83.13.02 Werkplan en logboek bestratingswerk 

01 Binnen twee weken na de opdracht van het werk stelt de 
aannemer een werkplan op voor het aanbrengen van 
elementenverharding. Het werkplan wordt voor dit onderdeel van het 
werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van 
paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012. 
 
02 Het werkplan als bedoeld in het vorige lid dient in 
overeenstemming te zijn met CROW-publicatie 'Verantwoord 
aanbrengen elementenverharding', zoals deze drie maanden voor de 
datum van aanbesteding luidt.De hiervoor genoemde CROW-
publicatie is verkrijgbaar bij CROW te Ede. 
 
03 Bij het opstellen van het werkplan rekening houden met de in het 
bestek vermelde randvoorwaarden. 
 
04 Van de aannemer wordt een logboek bestratingswerk als bedoeld 
in CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding' 
verlangd. Dit logboek wordt aangemerkt als een lijst in de zin van 
paragraaf 27 lid 07 van de UAV 2012. 
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83.14 Risicoverdeling en garanties  
 
83.14.01 In gebruik nemen van bestrating 

01 Indien de opdrachtgever wenst over te gaan tot ingebruikneming, 
als bedoeld in paragraaf 10 lid 3 van de UAV 2012, van de bestrating 
of een gedeelte daarvan, wordt voorafgaand aan die ingebruikneming 
de bestrating onderworpen aan een onderzoek door of vanwege de 
opdrachtgever, waarmee wordt vastgesteld of aan de eisen van het 
bestek is voldaan. 
 
83.14.02 Controle op verzoek van de aannemer 

01 De aannemer kan de directie schriftelijk verzoeken na te gaan of 
het straatwerk voldoet of gedeelten daarvan voldoen aan de 
desbetreffende in het bestek gestelde eisen voordat de oplevering van 
het werk plaatsvindt. 
 
02 Zodra het straatwerk, als bedoeld in het vorige lid, gereed is 
gekomen, doet de aannemer hiervan schriftelijk mededeling aan de 
directie. De directie kan genoegen nemen met een mondelinge 
mededeling die in het dagboek of weekrapport, bedoeld in paragraaf 
27 van de UAV 2012, wordt aangetekend. 
 
03 Uiterlijk twee werkdagen na de in het vorige lid bedoelde 
mededeling controleert de directie het in lid 01 bedoelde straatwerk en 
legt de uitkomsten hiervan schriftelijk vast. 
 
04 Indien uit de door de directie verrichte controle blijkt dat het in lid 
01 bedoelde straatwerk aan de in het bestek gestelde eisen voldoet, 
is de aannemer weliswaar gehouden nadien, doch voor de oplevering 
dan wel voor het einde van de onderhoudstermijn optredende 
gebreken aan het straatwerk te herstellen, doch zullen de kosten 
daarvan hem als meer werk worden vergoed tenzij deze kosten het 
gevolg zijn van gebreken, die voor zijn rekening komen. 
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83.15 Bijbehorende verplichtingen 
 

83.15.01 Algemeen 

01 Tenzij het bestek anders vermeldt, behoort tot het afstrooien, 
inwassen of invegen van een bestrating tevens het leveren van het 
benodigde straatzand ten behoeve van het afstrooien met een 
hoeveelheid van ten hoogste 1 m3 per 100 m2 bestrating.  
 
02 Tot het aanbrengen van een bestrating behoort tevens het 
benodigde hak- en knipwerk, met uitzondering van dat voor 
betonbanden. 
 
83.15.02 Nieuwe bestrating  

01 Tot het aanbrengen van een straatlaag op zandbed behoort tevens 
het verdichten daarvan. 
 
83.15.03 Herstraten 

01 De bestaande straatlaag aan de oppervlakte losmaken en zuiveren 
van harde voorwerpen. 
Dit zand, alsmede het ingevolge een bestekspost geleverde of ter 
beschikking gestelde, dan wel het ingevolge het navolgende lid 
geleverde zand onder profiel brengen en verdichten.  
 
02 Tenzij het bestek anders vermeldt, behoort tot het herstraten 
tevens het leveren van tekortkomend straatzand met een hoeveelheid 
van ten hoogste 1 m3 per 50 m2 straatwerk.  
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83.16 Bouwstoffen 
 

83.16.01 Straatzand 

01 Straatzand moet zijn natuurlijk zand. Het mag geen klei of grove 
organische bestanddelen (proef 11.0) bevatten.  
 
02 De korrelverdeling (proef 11.0) moet zijn: 

1. fractie op zeef 2 mm ten hoogste 10,0%; 
2. fractie op zeef 63 μm ten minste 95,0%. 

 
03 Het fijnheidsgetal (proef 15) van de fractie door zeef 2 mm moet 
liggen tussen 1,0 en 2,5.  
 
04 Van het materiaal door zeef 2 mm mag het gloeiverlies (proef 28) 
ten hoogste 3% bedragen.  
 
83.16.02 Hoogovenslakken 

01 Hoogovenslakkenzand voor bestratingen moet zijn gegranuleerde 
of gebroken slak. 
 
02 De CBR-waarde (proef 98) moet ten minste 12% bedragen.  
 
03 De korrelverdeling (proef 11.0) moet zijn: 

1. fractie op zeef C4 ten hoogste 10,0%; 
2. fractie op zeef 63 μm ten minste 90,0%. 

 
83.16.03 Brekerzand 

01 Onder brekerzand wordt verstaan een fijn toeslagmateriaal als 
bedoeld in NEN-EN 13043, dat afkomstig is van gesteente van 
natuurlijke oorsprong. 
 
02 Brekerzand moet voldoen aan het bepaalde voor fijn 
toeslagmateriaal in NEN-EN 13043 en NEN 6240, met inachtneming 
van de in tabel 83.1.1 genoemde eisen. 
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83.16.04 Straatbaksteen 

01 Straatbaksteen voor toepassing in bestratingen moet voldoen aan 
het bepaalde in NEN-EN 1344, met inachtneming van het bepaalde in 
de navolgende leden. 
 
02 De afmetingen van straatbaksteen moeten, in aanvulling op het 
bepaalde in NEN-EN 1344 artikel 4.1, voldoen aan de in tabel 83.1.2 
vermelde eisen. 
 
03 De duurzaamheid in de vorm van vorst/dooi weerstand van 
straatbaksteen (artikel 4.3 van NEN-EN 1344) moet voldoen aan 
FP100, tenzij het bestek anders bepaalt.  
 
04 De transversale breukbelasting van straatbaksteen (artikel 4.4 van 
NEN-EN 1344) moet voldoen aan klasse T4, tenzij het bestek anders 
bepaalt. Bovendien moet de minimumbuigtreksterkte van 
straatbaksteen (artikel 4.4 en bijlage D artikel D.4.2 van NEN-EN 
1344) ten minste 4,0 N/mm2 en moet het gemiddelde van tien 
waarnemingen ten minste 6,0 N/mm2 bedragen.  
 
05 De slijtweerstand van straatbaksteen (artikel 4.5 van NEN-EN 
1344) moet voldoen aan klasse A2, tenzij het bestek anders bepaalt. 
Indien de wateropneming als bedoeld in lid 07 voldoet aan klasse 12-
20, moet de slijtweerstand voldoen aan klasse A1.  
 
06 De glij/slip weerstand van straatbaksteen (artikel 4.6 van NEN-EN 
1344) moet voldoen aan klasse U3, tenzij het bestek anders bepaalt. 
Bovendien moet de duurzaamheid van de glij/slip weerstand bepaald 
volgens NVN-ENV 12633, ten minste 45 zijn.  
 
07 Bij controle op wateropneming van straatbaksteen in een 
steekproef van tien exemplaren (volgens de methode in Annex C van 
NEN-EN 771-1) mag de wateropneming niet meer bedragen dan 
vermeld in tabel 83.1.3. Ten hoogste één exemplaar mag afwijken, 
maar niet meer dan de aangegeven waarde in tabel 83.1.3.  
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08 Straatbaksteen van kwaliteit A moet regelmatig van structuur en 
gelijkmatig doorbakken zijn. Hij mag geen zichtbare of verborgen 
scheuren of structuurgebreken, excessieve deformaties of 
beschadigingen (proef 23) hebben.  
 

83.16.05 Betonstraatstenen 

01 Betonstraatstenen voor toepassing in bestratingen moeten, met 
inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, voldoen aan 
het bepaalde in NEN-EN 1338.  
 
02 Op de afwijking op de afmetingen van de betonstraatstenen (artikel 
5.2.4 van NEN-EN 1338) is klasse 2 van toepassing, tenzij het bestek 
anders bepaalt.  
 
03 De vorst/dooizoutbestandheid van betonstraatstenen (artikel 5.3.2 
van NEN-EN 1338) moet tenzij het bestek anders bepaalt, voldoen 
aan klasse 3.  
 
04 De slijtbestandheid van betonstraatstenen (artikel 5.3.4 van NEN-
EN 1338) moet voldoen aan klasse 3, tenzij het bestek anders 
bepaalt. 
 
83.16.06 Betontegels 

01 Betontegels voor toepassing in bestratingen moeten, met 
inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, voldoen aan 
het bepaalde in NEN-EN 1339.  
 
02 De afwijking op de afmetingen van de betontegels moet voldoen 
aan artikel 5.2.4 van NEN-EN 1339. Tenzij het bestek anders bepaalt, 
is voor de afmetingen klasse 3 volgens het bepaalde in artikel 5.2.4 
tabel 1 van NEN-EN 1339 van toepassing en voor afwijking in lengte 
van de diagonalen klasse 3 volgens tabel 2. 
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03 De vorst/dooizoutbestandheid van betontegels (artikel 5.3.2 van 
NEN-EN 1339) moet voldoen aan klasse 3, tenzij het bestek anders 
bepaalt.  
 
04 De buigtreksterkte van betontegels (artikel 5.3.3 van NEN-EN 
1339) moet voldoen aan klasse 3, tenzij het bestek anders bepaalt.  
 
05 De slijtbestandheid van betontegels (artikel 5.3.4 van NEN-EN 
1339) moet voldoen aan klasse 3, tenzij het bestek anders bepaalt.  
 
06 Het bestek vermeldt voor betontegels de breuklastklasse volgens 
het bepaalde in artikel 5.6.3 van NEN-EN 1339. 
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83.17 Meet en verrekenmethoden 
 
83.17.01 Vlakheid 

01 De vlakheid van de bestrating wordt gemeten met een rei van 3 m 
lengte. 
 
02 De meting van de vlakheid in langsrichting geschiedt evenwijdig 
aan de as van de bestrating 
 
83.17.02 Profiel 

01 De ligging van het profiel van het bestratingsoppervlak wordt 
gemeten met behulp van een profielwaterpassing. 
 
83.17.03 Meetmethode ten behoeve van hoeveelhuidsbepaling 

01 Kantopsluitingen worden gemeten met inbegrip van passtukken, 
bochten en overgangsconstructies. 
 
02 Gootlagen en molgoten worden gemeten met inbegrip van 
overgangsconstructies bij kolken. 
 
83.17.04 Verrekenmethode 

01 Tijdelijke aanstratingen als bedoeld in artikel 83.12.02 lid 05, 
worden voor de helft van de oppervlakte als aansluitend straatwerk 
betaald dan wel verrekend. 
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Tabel 83.1.1 Eigenschappen van brekerzand 

 

 

 
Tabel 83.1.2 Afmetingen straatbaksteen 

 

 
Tabel 83.1.3 Wateropneming 

 


