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Opdrachtgevend bestuur 
OCMW Oudenaarde 

 
 

De aanleg van de tuinen/parken van de WLZ gebouwen  
Deel a Campus Meerspoort 
Deel b Campus Scheldekant 
Uitvoeringstermijn : 90 kalenderdagen 

 

Besteknummer 
801 / 25 / 2015 

 

Naam en adres van de ontwerper 
Buro Groen BVBA – Sint-Eloois-Winkelsestraat 83 – B-8800 Roeselare 

 
 
 

Uiterste tijdstip van ontvangst van de offertes : 11 februari 2016 om 15 u 
Plaats : OCMW, grote vergaderzaal 1ste verdiep, P/a Sociaal Huis, Meerspoort 30 te 9700 
Oudenaarde 
 
Bereikbaarheid OCMW in het Sociaal Huis : 

Het Sociaal Huis, waaronder het OCMW, is gehuisvest in een containerbouw, gelegen 
achter  de nieuwbouw woonzorgcentrum. 
U dient te parkeren op de parking van het woonzorgcentrum Meerspoort, Meerspoort 30 
te 9700 Oudenaarde.  
Het Sociaal Huis is dan verder te voet te bereiken via de bewegwijzering ‘Sociaal Huis’ – 
pad langs de werfafsluiting van de nieuwbouw in opbouw. U meldt zich aan aan het 
onthaal. 
 
Aanvraag voor verplicht voorafgaandelijk plaatsbezoek : 
Voor het afleggen van dit bezoek dient u contact op te nemen met het OCMW, dhr. Eddy 
Devrieze. Email : aankoopdienst@ocmwoudenaarde.be ; telefoon 055 / 460 632. 
 
Kostprijs aanbestedingsbundel : 

De kostprijs van het bijzonder bestek, de samenvattende opmetingsstaat, het 
offerteformulier en de plannen bedraagt : digitaal verstuurd 35 euro (excl. BTW) en geprint 
en afgehaald bij Buro Groen: 160 euro excl. BTW (21%). 
Dit na overschrijving van voormeld bedrag op rekening nr. IBAN BE86 0682 4346 2650 van 
Buro Groen bvba met vermelding van OCMW Oudenaarde + besteknummer. 

Indien u het dossier digitaal wenst te bekomen, kan dit opgevraagd worden via 
info@burogroen.be  

mailto:aankoopdienst@ocmwoudenaarde.be
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Inzage en aankoop bestek 
 

Het bestek , de plannen en de meetstaten liggen ter inzage op het hierna vermelde adres. 
Adres : 
 naam: OCMW Oudenaarde, Dienst Patrimonium & aankoop  
 adres: P/a Sociaal huis, Meerspoort 30 te 9700 Oudenaarde 
 telefoon: 055 46 06 30 of 055 46 06 32 

Op maandag, dinsdag en donderdag, van 9u tot 11u30 en van 13u30 tot 16u. 
 

 naam: Buro Groen BVBA 
 adres: Sint-Eloois-Winkelsestraat 83 – B-8800 Roeselare 
 telefoon: +32 51 693 393 
 e-mail: info@burogroen.be 

Op afspraak elke werkdag van 9u tot 12u en van 13u tot 17u, uitgezonderd op 
zaterdag en zondag. 

 

 

Het bestek kan eveneens geraadpleegd worden op volgende website: 
www.ocmwoudenaarde.be onder Publicaties. 
 

Inlichtingen 
 
Inlichtingen i.v.m. dit bestek kunnen verkregen worden bij: 
 naam: Buro Groen bvba 
 adres: Sint-Eloois-Winkelsestraat 83, 8800 Roeselare 
 telefoon: 051 69 33 93 

 

Toepasselijke reglementering 

1. Wet van 15 juni 2006 (BS van 15-02-2007 – zoals gewijzigd door KB van 19-12-2010 en de wet 
van 05-08-2011) betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten en latere wijzigingen. 

2. de Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 17 juni 

2013 (B.S. 21.06.2013). 

3. Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 (BS van 09-08-2011) betreffende plaatsing 
overheidsopdrachten klassieke sectoren en latere wijzigingen. 

4. Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 (BS van 14-02-2013) tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en 
latere wijzigingen. 

5. Standaardbestek 250 versie 3.1 voor de wegenbouw, goedgekeurd door de Vlaamse Regering, 
incl. errata en aanvullingen. 

6. Algemene aanvullingen voor gemeentelijke rioleringswerken (versie maart 2015) voor het SB 
250 v3.1 van VLARIO.  

7. Ministerieel besluit van 07/05/1999 inzake het signaleren van werken en 
verkeersbelemmeringen op de openbare weg. 

8. Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming en CODEX. 

mailto:info@burogroen.be
http://www.ocmwoudenaarde.be/
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9. Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun 
werk (BS van 18-09-1996) en latere wijzigingen en haar uitvoeringsbesluiten. 

10. Koninklijk Besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke en mobiele werkplaatsen (BS van 
07-02-2001) inclusief latere wijzigingen (KB van 19-01-2005). 

11. Inzake erkenning van aannemers zijn van toepassing: 
- de wet van 20 maart 1991 (BS van 06-04-1991) gewijzigd 19 september 1994 (BS van 08-03-

1996) en 10 februari 1999 (BS van 23-03-1999) 
-  het KB van 26 september 1991 (BS van 18-10-1991) 

     - het MB van 27 september 1991 (BS van 18-10-1991). 
 

12. Omzendbrief van 23 april 2007 – Overheidsopdrachten – Administratieve vereenvoudiging – 
Impliciete verklaring op erewoord betreffende de persoonlijke toestand in het kader van de 
kwalitatieve selectie (B.S., 27 april 2007) (hierna de “Federale Omzendbrief Verklaring 
Erewoord”). 

 
13. Rondzendbrief van 31 mei 2007 ref. BZ-OVO-07-01 betreffende Overheidsopdrachten – 

Vereenvoudiging van formaliteiten – Techniek van de “impliciete verklaring op erewoord” bij 
toepassing van de artikelen 17, 43 en 69 van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 
betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de 
concessies voor openbare werken (B.S., 21 september 2007) (hierna de “Vlaamse Omzendbrief 
Verklaring Erewoord”). 
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Afwijkingen + eventuele Motivering 
(Kb van 14 januari 2013 - artikel 9 §4) 

 

Hierna volgt de lijst van de bepalingen waarvan voor onderhavige aanneming wordt afgeweken van 
de bovenvermelde toepasselijke reglementering. 
 

1. Artikel 25 §1, KB van 14 januari 2013 
Voor opdrachten waarvan de uitgave kleiner is dan 30.000 EUR (excl. BTW) wordt geen 
borgtocht geëist. 

 
2. Artikel 92 §2, KB van 14 januari 2013 
De termijnen van oplevering worden van 15 op 30 kalenderdagen gebracht. 

 
3. Artikel 119, KB van 14 januari 2013 
Aan de aannemer wordt een bijzondere terugnemingsplicht inzake verpakkingen opgelegd. 
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DEEL 1: ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 

 

Reglementaire en verordenende bepalingen 

Algemeen  
Dit eerste deel heeft betrekking op de regeling tot gunning van een overheidsopdracht totdat de 
kandidaat is aangesteld. 

De bepalingen die vervat zijn in dit deel, hebben betrekking op de wet van 15 juni 2006, het KB van 
15 juli 2011 en het KB van 14 januari 2013 en latere wijzigingen. 

Aanbestedend bestuur 
 Naam aanbestedend bestuur: OCMW Oudenaarde 
 Adres: P/a Sociaal huis, Meerspoort 30 te 9700 Oudenaarde 

Voorwerp van de opdracht 
De opdracht heeft betrekking op:  
De aanleg van de tuinen/parken van de WLZ-gebouwen te 9700 Oudenaarde: 
- Campus Meerspoort, Meerspoort 30 – 9700 Oudenaarde 
- Campus Scheldekant, Kanunnikenstraat 117 – 9700 Oudenaarde (Eine) 
De werken omvatten o.m.: 
- Grondwerken 
- Aanleggen van verhardingen 
- Aanplantingswerken 
- Onderhoud van de werken gedurende de waarborgtermijn van 2 jaar met betrekking tot de 

beplantingen 

Wijze van gunnen en aard van de opdracht   

(art. 23 en 26 van wet van 15-06-2006) 
 
Deze opdracht is een opdracht van werken. 
De overeenkomst voor onderhavige opdracht wordt gesloten ingevolge een vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met bekendmaking. 
De opdracht vormt één geheel. De aannemers mogen geen offerte indienen voor een gedeelte van 
de werken. 

Wijze van prijsbepaling   
(art. 2 §1 van KB van 15-07-2011) 
 
Ten aanzien van de vaststelling van de prijzen, wordt onderhavige overeenkomst beschouwd als 
een gemengde opdracht. 

Varianten/opties 

(art. 9 en 10 van KB van 15-07-2011) 
 
Het is de inschrijvers niet toegestaan om varianten (verplichte, facultatieve of vrije) dan wel opties 
(verplichte of vrije) in te dienen. 
Eventueel ingediende varianten of opties zullen van rechtswege als materieel substantieel 
onregelmatig worden verworpen. 

Elementen die in de prijzen begrepen zijn 

(art. 19 §1 van KB van 15-07-2011) 
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Dit artikel wordt als volgt aangevuld : 
De permanente reiniging van de wegen en/of directe omgeving van de bouwplaats valt ten laste 
van de aannemer. 

Het werken met de nodige en wettelijke voorzorgsmaatregelen en voorzichtigheid in de omgeving 
van nutsleidingen en hun bijhorende installaties, alsook de noodzakelijke peilingen. 
 
Er is een vermoedelijke hoeveelheid van 110m3 van grond, die afgevoerd moet worden voorzien. 
Er wordt uitgegaan van niet vervuilde grond. Bij niet vervuilde grond met een af te voeren 
hoeveelheid <250m3 hoeft geen bodemheerrapport opgemaakt te worden. In het zeer 
onwaarschijnlijk geval dat er meer grond zou moeten afgevoerd worden dan 250m3, dan moet een 
bodembeheerrapport aangevraagd worden. 
 
De aannemer zal de nodige maatregelen treffen om de hinder voor de bewoners zoveel mogelijk te 
beperken. Een niet limitatieve opsomming van “minder hinder”-maatregelen kan zijn: het 
aanbrengen van een voorlopige verharding van steenslag ten behoeve van voetgangers en 
voertuigen, rijplaten,  een obstakelvrije voetgangersroute. Een gepaste communicatie met de 
aangelanden is hierbij een noodzaak. Deze maatregelen zijn een aannemingslast, dit voor zover er 
geen aparte posten voorzien zijn in het bestek. 

 
In het geval er beplanting of inzaaien voorzien is en indien deze groenaanleg pas kan uitgevoerd 
worden in het eerstkomende plantseizoen dan is het onkruidvrij houden van de groenzones in de 
tussentijd een last van de aanneming.  
 
Indien er groenaanleg wordt voorzien, zal de aannemer het nodige groenonderhoud uitvoeren tot 
de start van de waarborgtermijn (waarborgtermijn start bij voorlopige oplevering). Afstervende 
heesters en bomen zullen hierbij systematisch worden vervangen.  
 
Water toedienen bij droge periodes.  

Deze maatregelen zijn een aannemingslast, dit voor zover er geen aparte posten voorzien zijn in 
het bestek. 

Prijsherziening 
(art. 20 §1 van KB van 15-07-2011) 

 
De prijsherziening wordt berekend met de formule: 
(Volgens SB 250 v3.1 H1-5.2) 
 
p = P x (0,65 x s/S + 0,10 x i/I + 0,25) [beplantingswerken en arbeidsintensieve werken]  

  

Parameters volgens SB 250 v3.1 H1-5.4. 

Verbintenistermijn  

(art. 57 KB van 15-07-2011) 
 
De inschrijvers blijven gebonden door hun offerte gedurende een termijn van 90 (negentig) 
kalenderdagen, ingaande op de dag na zitting voor opening van de offertes. 
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Toegangsrecht 

 
Worden in elk stadium van de gunningsprocedure de toegang tot de onderhandelingsprocedure 
ontzegd, de inschrijvers : 

 
* die in staat van faillissement of van vereffening verkeren, zijn werkzaamheden hebben gestaakt 
of 
een gerechtelijke reorganisatie hebben ondergaan, of in een vergelijkbare toestand verkeren als 
gevolg een gelijkaardige procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen; 
* die aangifte hebben gedaan van zijn faillissement of voor de inschrijver is een procedure van 

vereffening aanhangig is, een gerechtelijke reorganisatie ondergaan of in een gelijkaardige 
procedure bestaande in ander nationale reglementeringen; 
* die bij een in kracht van gewijsde gegaan vonnis veroordeeld zijn voor een misdrijf dat de 
professionele integriteit aantast; 
* die overeenkomstig de bepalingen van artikel 62 van het KB van 15 juli 2011 niet voldaan hebben 
aan zijn verplichtingen inzake de betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid; 
* die niet in orde zijn met betaling van de belastingen overeenkomstig de bepalingen van artikel 63 
van het KB van 15 juli 2011 of van de wetgeving van het land waar de inschrijver gevestigd is; 
* die zich in ernstige mate schuldig hebben gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het 

verstrekken van inlichtingen, opeisbaar in het kader van de kwalitatieve selectie, of die deze 
inlichtingen niet heeft verstrekt. 
* die veroordeeld zijn door een in kracht van gewijsde gegaan vonnis voor: 

- deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek; 
- passieve of actieve omkoping als bedoeld in artikel 246 van het Strafwetboek; 
- fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de 
financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de Wet van 17 februari 2002; 
- witwassen van geld als bedoeld in artikel 3 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van 

het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van 
terrorisme. 

* van wie is vastgesteld dat hij als werkgever gedurende de laatste 5 jaar illegaal verblijvende 
onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11 februari 2013 tot 
vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van 
derde landen. 

 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver dat hij voldaan heeft aan zijn 
verplichtingen inzake sociale zekerheid en belastingen en dat hij zich niet in één van de gevallen 
bevindt, zoals hierboven vermeld. Een uittreksel uit het strafregister van de firma zal opgevraagd 
worden bij de firma aan wie de opdracht zal worden gegund. 
 
Voor de Belgische inschrijver vraagt de aanbestedende overheid het RSZ-attest, de jaarrekeningen, 
het attest van fiscale schulden en het attest van niet-faling via elektronische weg op conform art. 
60, § 1. De overige documenten worden opgevraagd bij de inschrijver. 
 
Volgende documenten moeten aan de offerte toegevoegd worden: 
 

- de Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale 
zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie: een attest dat uitgereikt 
werd door de bevoegde overheid waarin bevestigd wordt dat hij, volgens de rekening die ten 
laatste de uiterste dag bepaald voor de ontvangst van de offerte opgemaakt is, op die datum 
voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid 
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overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is; 
 

- de buitenlandse inschrijver: alle in bovenstaande artikelen vermelde attesten en uittreksels of 
evenwaardige documenten, uitgereikt door het betrokken land (RSZ-attest, attest fiscale 
schulden, uittreksel strafregister, attest niet-faling,…). 
Wanneer een document of attest niet wordt uitgereikt in het betrokken land of dit niet 
afdoend voor alle uitsluitingsgronden het nodige bewijs levert, kan ter vervanging een 
verklaring onder eed toegevoegd worden, of indien hierin niet wordt voorzien, een plechtige 
verklaring van de betrokkene voor een gerechtelijk of overheidsinstantie, notaris of bevoegde 
beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst. 

 
- de Belgische inschrijver die bij de RSZ een bijdrageschuld heeft van meer dan 3.000 euro in de 

zin van art. 62, § 1 KB Plaatsing, of een achterstallige fiscale schuld heeft van meer dan 3.000 
euro in de zin van art. 63, § 2 KB Plaatsing: alle inlichtingen waaruit blijkt dat de inschrijver één 
of meer schuldvorderingen bezit op een aanbestedende overheid of overheidsbedrijf, in de zin 
van deze artikelen; 

 

Kwalitatieve selectie  

(art. 67, 68 en 69 van KB van 15-07-2011 en Federale Omzendbrief Verklaring Erewoord, Vlaamse 
Omzendbrief Verklaring Erewoord) 

 
 
De inschrijver dient zijn technische bekwaamheid aan te tonen door indiening van volgende 
referenties: 
 

Een lijst van min 3 gelijkaardige werken, uitgevoerd tijdens de laatste 5 jaar, en gestaafd door 
getuigschriften van goede uitvoering (PV van voorlopige of definitieve oplevering wordt niet 
aanvaard). De waarde van elk van deze werken bedraagt minstens 75% van het inschrijvingsbedrag, 
zijnde het totaalbedrag van de werken op beide sites. 

 

Een verklaring waarin de technici of de technische diensten en de technische uitrusting vermeld 
worden die, al dan niet deel uitmakend van de onderneming, ter beschikking zullen staan van de 
aannemer voor de uitvoering van het werk. Opgave van de werktuigen, het materieel en de 
technische uitrusting waarover de aannemer voor het verlenen van de opdracht beschikt. In de 
verklaring dient ook gestaafd dat het aangewende technische materieel, in het bijzonder kraan of 
verreiker, voldoet aan de veiligheidsnormen en dat het gebruik ervan gebeurt door deskundig 
personeel van de aannemer / onderaannemer. 
 

Het bewijsschrift van erkenning als aannemer afgeleverd door de bevoegde overheid (zie 
hoofdstuk Erkenning).  

 
BEROEP OP DE DRAAGKRACHT VAN ANDERE ENTITEITEN (ART. 74 KB PLAATSING) 
 
De inschrijver kan zich beroepen op de draagkracht van onderaannemers of andere entiteiten. In 
dat geval voegt de inschrijver de nodige documenten toe aan zijn offerte, waaruit de verbintenis 
van deze onderaannemers of van andere entiteiten blijkt om de voor de opdracht noodzakelijke 
middelen ter beschikking te stellen van de inschrijver. 
 
De opdrachtnemer is verplicht de onderaannemers in te zetten waarop hij zich heeft beroepen in 
het kader van de kwalitatieve selectie. Het gebruik van andere onderaannemers is onderworpen 
aan de toestemming van de aanbestedende overheid. 
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Deze onderaannemers of entiteiten mogen zich niet in een toestand van uitsluiting bevinden, zoals 
bedoeld in artikel 61 KB Plaatsing. 

Gunningscriteria 
Prijs is het enige gunningscriterium. De aanbestedende overheid kiest de laagste regelmatige 
offerte, eventueel na onderhandeling. 
 
Onderhandelingen 

 
De gunning van deze opdracht gebeurt via een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 
bekendmaking. Het bestuur heeft hierbij de mogelijkheid om op basis van een eerste beoordeling 
van de offertes over te gaan tot onderhandelingen met één of meerdere inschrijvers, zonder 
evenwel daartoe verplicht te zijn. Na deze onderhandelingen kunnen één of meerdere inschrijvers 
worden uitgenodigd om een aangepaste offerte in te dienen ("best and final offer"). 

 
Verplicht voorafgaandelijk plaatsbezoek 
De inschrijvers worden geacht zich vooraf persoonlijk te vergewissen van de 
uitvoeringsvoorwaarden van de werken en worden geacht volledig op de hoogte te zijn van de 
bestaande toestand. Daartoe is het afleggen van een plaatsbezoek verplicht voor campus 
Meerspoort. Bijlage B van onderhavig bestek – d.i. het attest van plaatsbezoek – dient op straffe 
van nietigheid toegevoegd te worden aan de offerte. 
Voor het afleggen van dit bezoek dient u contact op te nemen met dhr. Eddy Devrieze : gegevens 
zie voorblad. 
 
Onderaanneming 
De inschrijver vermeldt welk gedeelte van de opdracht hij van plan is aan derden in 
onderaanneming te geven en welke onderaannemers hij voorstelt. 

Vorm en inhoud van de offerte   
(art. 80 van KB van 15-07-2011) 
 

Het aanbestedend bestuur vestigt de bijzondere aandacht van de inschrijvers op artikel 80 van het 
KB van 15 juli 2011: 

“Als bij de opdrachtdocumenten een formulier is gevoegd voor het opmaken van de offerte en het 
invullen van de samenvattende opmeting of de inventaris, maakt de inschrijver daarvan gebruik. 
Doet hij dit niet, dan draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming 
van de door hem aangewende documenten met het formulier.” 

 
De inschrijver maakt zijn offerte en alle bijlagen op in het Nederlands en vult de samenvattende 
opmeting of inventaris in op het bij het bestek behorende formulier. Hij maakt ze op in dubbel 
(origineel en copij). 

 
Alle documenten opgesteld of vervolledigd door de inschrijver of zijn gevolmachtigde zijn 
gedateerd 
en door hem ondertekend. Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de 
offerte als in de bijlagen, die de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, 
technische specificaties kunnen beïnvloeden, moeten eveneens door de inschrijver of zijn 
gemachtigde ondertekend worden. 
 
De prijs van de offerte moet opgegeven worden in euro.  
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Bij zijn offerte voegt de inschrijver de statuten van de vennootschap en alle wijzigingen. 

Indien de documenten niet zelf door de gedelegeerd bestuurder of de zaakvoerder van de 
vennootschap ondertekend zijn, voegt hij tevens bij zijn offerte de volmacht, waaruit blijkt dat hij 
of zij, die ondertekent, gemachtigd is de documenten rechtsgeldig te ondertekenen. 

 
De indiener dient een eerste offerte in tegen : datum zie voorblad. Door het indienen van een 
offerte vervallen de verkoopsvoorwaarden van de inschrijver zelf en worden ze vervangen door de 
wettelijke voorschriften en bepalingen van dit bestek. 
 
Na onderzoek van de initiële offerte kan de opdrachtgever, zonder evenwel daartoe verplicht te 
zijn,  onderhandelen met de inschrijver, en hem verzoeken een finale offerte (best and final offer) 
in te dienen. 

 

Bij de offerte te voegen bescheiden  
(art. 81 van KB van 15-07-2011) 
 

Naast de bescheiden en nota’s, vereist door de wettelijke en reglementaire bepalingen en door de 
documenten waarnaar dit bijzonder bestek verwijst, dient de inschrijver nog de volgende 
documenten bij zijn offerte te voegen: 

 Attest erkenning 
 Het veiligheids- en gezondheidsplan; 
 Het document  en de afzonderlijke prijsberekening bedoeld in artikel 30, tweede lid, 1° 

en 2°, van het KB van 25-1-2001 betreffende de tijdelijke en mobiele werkplaatsen: 

Facultatief of wanneer de coördinator ontwerp aantoont dat dit document of deze 
prijsberekening noodzakelijk is opdat de maatregelen bepaald in het veiligheids- en 
gezondheidsplan daadwerkelijk kunnen worden toegepast, en voor zover hij de 
onderdelen verduidelijkt waarvoor dat document of die prijsberekening nodig is 
(KB van 15-07-2011).  

Verklarende nota betreffende de verwezenlijking van het Veiligheids- en 
Gezondheidsplan  minimaal omvattende: 

 In te zetten middelen; 

 Uitvoeringsmethodes; 

 kostprijsberekening van de individuele en collectieve 
beschermingsmiddelen. 

-     Attest van voorafgaandelijk plaatsbezoek 

 

Samenvattende opmetingsstaat  
(art. 83 §1 van KB van 15-07-2011) 
 
In de samenvattende opmetingsstaat gaat de post vergezeld: 

1. Voor de opdracht voor een globale prijs: 
 Van de vermelding “FH”, forfaitaire hoeveelheden, wanneer de hoeveelheid 

aangegeven is. 
 Van de vermelding “GP”, globale prijs, wanneer de hoeveelheid niet aangegeven is. 

2. Voor de opdrachten volgens prijslijst: van de vermelding “VH”, vermoedelijke hoeveelheid. 
3. De posten “Pro Memorie” (PM) zijn posten die vermeld zijn in de meetstaat maar waarvoor 

er geen apart inschrijvingsbedrag dient voor opgegeven te worden. Deze dienen 
inbegrepen te zijn in de aanneming en als dusdanig verdeeld te worden over de andere 
posten. 
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Verbetering van vermoedelijke hoeveelheden  

(art. 83 van KB van 15-07-2011) 
 

Het aanbestedend bestuur vestigt de bijzondere aandacht van de inschrijvers op artikel 83 van het 
KB van 15 juli 2011: 

“§1. Indien bij de opdrachtdocumenten van een opdracht voor werken een samenvattende 
opmeting is gevoegd, vult de inschrijver haar in en maakt hij de nodige berekeningen. 

§2. De inschrijver voert, rekening houdende met de opdrachtdocumenten, zijn beroepskennis of 
persoonlijke vaststellingen, verbeteringen door voor: 

1° de fouten die hij ontdekt in de forfaitaire hoeveelheden; 

2° de fouten die hij ontdekt in de vermoedelijke hoeveelheden, op voorwaarde dat de voorgestelde 
verbetering minstens vijfentwintig percent in meer of in min van de hoeveelheid van de post in 
kwestie bedraagt; 

3° de leemten in de samenvattende opmeting. 

Hij voegt bij zijn offerte een nota ter verantwoording van deze verbeteringen.” 

Indien een inschrijver bijgevolg, in toepassing van artikel 83, §2 van het KB van 15 juli 2011, een 
vermoedelijke hoeveelheid van een post wijzigt en de aanbestedende overheid bij onderzoek 
vaststelt dat de wijziging geen vijfentwintig percent in min of in meer bedraagt, zal met de door de 
inschrijver voorgestelde wijziging geen rekening worden gehouden. 

Interpretatie 
(art. 85 van KB van 15-07-2011) 

Voorrangsorde opdrachtdocumenten: 

- detailplannen hebben voorrang op algemene plannen; 

- ingeval van tegenspraak tussen de tekeningen zelf en de maten op de tekeningen, hebben de 
maten voorrang. 

 

Als de inschrijver in de opdrachtdocumenten fouten of leemten ontdekt die van aard zijn dat ze de 
prijsberekening of de vergelijking van de offertes onmogelijk maken, meldt hij dit onmiddellijk en 
schriftelijk aan de opdrachtnemer. 

 

Alleszins verwittigt hij ten laatste 10 dagen vóór de datum van de opening van de offertes, tenzij 
zulks onmogelijk is door inkorting van de termijn voor de ontvangst van de offertes. 

 

Na de opening van de offertes heeft de inschrijver niet meer het recht zich te beroepen op leemten 
of fouten die voorkomen in de opdrachtdocumenten. Hij kan zich vanaf dat ogenblik ook niet meer 
beroepen op vormgebreken, fouten of leemten in zijn offerte. 

 

Verbod op concurrentiebeperking 

Elke handeling, overeenkomst of afspraak die de normale mededingingsvoorwaarden kan 
vertekenen, is verboden. Offertes die met zodanige handeling, overeenkomst of afspraak zijn 
ingediend, worden geweerd. Door deel te nemen aan een procedure tot gunning van een 
overheidsopdracht verklaart de inschrijver geen  concurrentiebeperkende handelingen, 
overeenkomsten of afspraken te hebben gemaakt. 

 



 20 

Indiening van de offertes  

De offerte, opgesteld op papier en in dubbel exemplaar (1 origineel en 1 copie), wordt in een 
definitief gesloten omslag gestoken waarop het volgende wordt vermeld: het besteknummer en 
het opdrachtvoorwerp : zie voorblad.  
Ze wordt via een postdienst verzonden of door een drager afgegeven. 

 
Bij verzending via een postdienst wordt die definitief gesloten envelop in een tweede gesloten 
omslag gestoken waarop duidelijk " OFFERTE " wordt vermeld : OFFERTE + nummer bestek (zie 
voorblad). 
 
Dit geheel wordt geadresseerd aan: 
OCMW Oudenaarde tav de heer Voorzitter en de leden van de Raad 
P/a Sociaal Huis, Meerspoort 30 te 9700 Oudenaarde 

 
De offerte moet de aanbestedende overheid bereiken hetzij bij gewoon of aangetekend schrijven, 
hetzij door afgifte op bovenvermeld adres ten laatste vóór opening van de offertes op :  datum en 
uur !!!  – zie voorblad. 
 

Plaats, dag en uur van de opening van de offertes  
De opening van de offertes heeft plaats in : 

OCMW, P/a Sociaal Huis, Meerspoort 30 te 9700 Oudenaarde – grote vergaderzaal op 1ste verdiep. 
 

Op de dag en uur , vermeld op voorblad van dit bestek. 
 
Offertes, die na de uiterste datum ingediend zijn, komen niet in aanmerking. 

Bij betwisting moet de inschrijver de datum van indiening kunnen bewijzen.  

 

Een laattijdige offerte wordt aanvaard voor zover de aanbestedende overheid de opdracht nog niet 
heeft gesloten en de offerte ten laatste vier kalenderdagen vóór de dag vastgesteld voor de 
ontvangst van de offertes (zie begeleidend schrijven) bij de post als aangetekende brief is 
afgegeven. 

 

Gunning van de opdracht 
(art. 100 van KB van 15-07-2011) 

 
Voor de rangschikking en de eventuele toewijzing der werken wordt de totale som in aanmerking 
genomen van alle delen. Deze delen worden verhoogd met de BTW. 
 

Erkenning  
(Wet van 20 maart 1991 en MB van 27 september 1991) 
 

De vereiste erkenningscategorie en de volgens de raming vereiste erkenningsklasse is: Categorie 
G3 klasse 4. 

 

Bescheiden die eveneens op de opdracht van toepassing zijn 
Op deze aanneming zijn van toepassing: 

1. Onderhavig bestek 
2. Het bij dit bestek horende model van offerte en de bijgevoegde samenvattende 

opmetingsstaat. 
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3. De hierna vermelde plannen: zie “DEEL: Bijlage”. 

De aanduidingen op de plannen betreffende de bestaande toestand worden slechts bij 
wijze van inlichting gegeven. Derhalve wordt de inschrijver geacht het bedrag van zijn 
offerte volgens zijn eigen bevindingen en ramingen te hebben berekend. Hij is ertoe 
gebonden zich vooraf persoonlijk te vergewissen omtrent de uitvoeringsvoorwaarden 
betreffende de werken. Elke klacht uit oorzaak van de wijzigingen, die zouden voorkomen 
in verband met de toestand van de plaats der werken ten overstaan van de gegevens die 
gediend hebben tot het opstellen van de plannen, dient, op straf van nietigheid, ingediend 
voor de aanvang der werken op de bewuste plaats en mits de juiste gegevens 
tegensprekelijk worden vastgesteld, en dit onverminderd de bepalingen van artikel 52 van 
KB van 14-01-2013. 

4. Standaardbestek 250 versie 3.1 voor de wegenbouw van het Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap, alsook de bescheiden waarnaar in dit bestek wordt verwezen. ”Algemene 
aanvullingen gemeentelijke rioleringswerken voor het standaardbestek 250 versie 3.1 
(versie maart 2015) van VLARIO. 

5. Vlarem, Vlarebo en Vlarea, o.a. het besluit van 12 oktober 2001 tot wijziging van het besluit 
van 5 maart 1996 houdende wijziging van het Vlaams reglement betreffende de 
bodemsanering en de bijhorende omzendbrief LNW 2003/1 van 26 november 2003 inzake 
toepassing Vlarebo bij werken met grondverzet. 

6. Ministerieel Besluit betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op 
de openbare weg : MB van 7/05/1999 (BS 21/05/1999) 

7. De omzendbrief nr. 225/910402 van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 
Departement Leefmilieu en Infrastructuur, Administratie Overheidsopdrachten, Gebouwen 
en gesubsidieerde Infrastructuur, Bestuur Overheidsopdrachten, betreffende het herbruik 
van afvalstoffen in de wegenbouwinfrastructuur. 

8. De omzendbrief van 28 februari 2002 verschenen in het Belgisch Staatsblad van 20 maart 
2002 betreffende de verplichting om de voertuigen van de categorieën N2 en N3 uit te 
rusten met een zichtveldverbeterend systeem; 

9. Ingeval van betonconstructies zijn ook van toepassing dienstorder LI 94/80 en LI 94/86 
betreffende technische voorschriften “Beton voor betonconstructies” en technische 
voorschriften “Betonstaal en voorspanstaal”; 

10. De NBN-, EN- en andere normen waarnaar in de bestekken wordt verwezen; 
11. Praktische leidraad ter voorkoming van schade aan ondergrondse installaties bij werken en 

zijn bijlagen; 
12. Het bodemsaneringsdecreet en de aanvullende omzendbrief AZF/AOGGI/INF/004 van 26 

oktober 1999 ter  verduidelijking van de toepassing van het decreet wat betreft de 
besteksbepalingen bij aanvoer en afvoer van gronden met bijbehorende errata en 
wijzigingen. 

13. Het decreet van 14 maart 2008 houdende de ontsluiting en de uitwisseling van informatie 
over ondergrondse kabels en leidingen, gewijzigd bij decreet van 10 december 2010 (KLIP-
decreet). 

14. De wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere 
door middel van leidingen, inzonderheid op artikel 16, eerste lid, 8°, gewijzigd door de wet 
van 28 juli 1987 (Gaswet); 

15. Het koninklijk besluit van 21 september 1988 betreffende de voorschriften en de 
verplichtingen van raadpleging en informatie bij het uitvoeren van werken in de nabijheid 
van installaties van vervoer van gasachtige en andere producten door middel van leidingen; 

16. Decreet houdende duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest – 8 februari 
2013. In voege vanaf 1 januari 2015. 

17. Veiligheids- en gezondheidsplan met betrekking tot de veiligheidscoördinatie op de werf. 
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DEEL 2: TECHNISCHE BEPALINGEN 

1 Algemeen 

Dit tweede deel regelt de procedure die betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht. 
 
Voor zover er niet van afgeweken wordt, zijn de wet van 15-06-2006 overheidsopdrachten en 
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, het Koninklijk Besluit van 15-07-2011 
plaatsing van overheidsopdrachten in klassieke sectoren en het Koninklijk Besluit van 14-01-2013 
tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies 
voor openbare werken van toepassing. 
 
2 Bijzondere uitvoeringsvoorwaarden inzake non-discriminatie 
De aannemer  
° duldt geen enkele vorm van discriminatie op grond van geslacht, nationaliteit, zogenaamd ras, 
huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, leeftijd, sexuele geaardheid, burgerlijke 
staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, huidige of 
toekomstige gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap of sociale afkomst; 
° verbindt er zich toe toegankelijk te zijn voor iedereen; 

° verbindt er zich toe elk discriminerend gedrag op de werkplaats te voorkomen en indien nodig te 
bestrijden en bestraffen; 
° leeft de wetten en reglementen na, die de toepassing van non-discriminatie en gelijke kansen 
bevorderen en verdedigen; 
° verbindt er zich toe deze code eveneens ter kennis te brengen aan zijn onderaannemers en 
ervoor te zorgen dat ook zij die naleven in de bijdrage die zij leveren in de uitvoering van deze 
opdracht. 
 

Bovenstaande clausule geldt zowel voor de aannemer-natuurlijke persoon als voor de aannemer-
rechtspersoon en zijn zaakvoerders, bestuurders en andere personeelsleden met enige 
vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid binnen de rechtspersoon.  
 

Indien de opdrachtgever kan aantonen dat de aannemer voormelde bepalingen niet naleeft bij de 
uitvoering van deze overheidsopdracht, kan hij ten aanzien van de dienstverlener toepassing 
maken van de wettelijk voorziene middelen van optreden. 

 

3 Administratieve voorschriften in toepassing van de wet van 15-06-2006 betreffende de 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten en werken, leveringen en diensten (BS 15-02-
2007) 

Art. 26 §1.2°, b  
De opdrachtgever vermeldt dat hij, gedurende de uitvoeringsperiode der werken, gebruik kan 
maken van de mogelijkheid voorzien in art. 26 §1.2°,b om bepaalde werken overeenstemmend met 
de oorspronkelijke opdracht toe te wijzen aan de opdrachtnemer. 
 
4 Administratieve voorschriften bij toepassing van het Koninklijk Besluit van 15.07.2011 plaatsing 
overheidsopdrachten klassieke sectoren (BS 09 augustus 2011) 

Art. 7 §1 Technische specificaties en normen algemeen 
Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de genormaliseerde codenummer van de posten en de 
omschrijving van de werken van deze posten is de genormaliseerde codenummer bindend en van 
toepassing. 
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5 Administratieve voorschriften bij toepassing van het Koninklijk Besluit van 14.01.2013 tot 
bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies 
voor openbare werken (BS 14 februari 2013) 

Art. 11 Leidend ambtenaar 
De leiding over en het toezicht op de uitvoering van de werken zal gebeuren door de ontwerper of 
diens afgevaardigde. Zijn / haar / hun bevoegdheid is beperkt tot het nazicht van de 
schuldvorderingen, de periodieke controle op de uitvoering en de leiding van de 
werfvergaderingen. Naam en functie wordt meegedeeld bij de sluiting van de opdracht. 

Art. 12 Onderaannemers 
De aanbestedende overheid eist dat de onderaannemers van de opdrachtnemer, in verhouding 
tot het deel van de opdracht dat zij zullen uitvoeren, voldoen aan de bepalingen van de 
wetgeving houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken. 

 
De opdrachtnemer blijft aansprakelijk ten opzichte van de aanbestedende overheid wanneer hij de 
uitvoering van zijn opdracht geheel of gedeeltelijk aan derden toevertrouwt. De aanbestedende 
overheid acht zich door geen enkele contractuele band met die derden verbonden. 
 

Art. 24 §1 Verzekeringen 

Tegensprekelijke plaatsbeschrijving 
De opdrachtnemer staat in voor de opmaak van een tegensprekelijke beschrijving van 
bouwkundige constructies en wegenis gelegen langs het tracé der werken, voor de start van de 
werken. Deze beschrijvingen vormen een aannemingslast. 

1.       Aansprakelijkheid van de aannemer tegenover de bouwheer 

De aannemer neemt, in functie van de bepalingen hernomen onder de punten 2 en 3 hierna, voor 
zijn rekening de verdediging van de bouwheer en al zijn afgevaardigden en de eventuele 
vergoedingen tegen alle kosten en klachten van om het even welke aard (met inbegrip van de 
klachten op basis van art. 544 van het Burgerlijk Wetboek) ontstaan gedurende en/of door het feit 
van uitvoering van het aannemerscontract, uitgenomen indien deze kosten en/of klachten 
voortspruiten uit de onachtzaamheid van de bouwheer of van zijn afgevaardigden. 

2. Verzekeringen verplichtend door de aannemer te onderschrijven 
Zonder dat dit kan leiden tot enige vermindering van zijn aansprakelijkheid jegens de bouwheer uit 
hoofde van punt 1 hierboven zal de aannemer volgende verzekeringen moeten afsluiten, die geldig 
moeten zijn voor de gehele duur van de werkzaamheden : 

 
- een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid. Deze verzekering dekt:  
op basis van artikel 1382 tot 1384 en 1386 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek en op basis van het 
artikel 544 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek, voor het herstellen van schade aan derden veroorzaakt, 
de lichamelijke letsels en/of materiële en immateriële schade en/of hieruit ontstane morele schade, 
geleden door derden ten gevolge van de uitvoering van huidige opdracht; 

De inschrijver zal het bewijs leveren dat de bewoners van het WZC en de personeelsleden van het 
bestuur als derden worden beschouwd in de zin van zijn verzekeringspolis ‘Burgerlijke 
aansprakelijkheid Uitbating’. 

 
- een verzekering arbeidsongevallen en de ongevallen op de weg van en naar het werk voor al zijn 
personeelsleden. De aannemer zal zijn personeel verzekeren tegen alle ongevallen. De aannemer 
staat er voor in dat de arbeidsongevallenverzekeraar geen verhaal neemt op de bouwheer en de 
gebruiker/openbaar bestuur of hun afgevaardigden. 
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Verlies of schade die niet gedekt zijn door toepassing van de vrijstellingen en uitsluitingen voorzien in 
de polissen hierboven zijn ten laste van de aannemer.  
 

Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de opdrachtnemer dat hij binnen een termijn van 
30 dagen, volgend op de sluiting van de opdracht, de gevraagde verzekeringscontracten is 
aangegaan . Tevens en vooraleer de werken aan te vangen zal de aannemer aan de bouwheer een 
attest en de kwijtingen voorleggen aangaande deze verzekeringspolissen. Het bestuur behoudt zich 
het recht voor inzage te nemen van de verzekeringspolissen van de aannemer en de uitvoering van 
deze opdracht afhankelijk te stellen van de vorm en modaliteiten van deze polissen. Bij de eerste 
aanvraag zal de aannemer het bewijs van de betaling van de premies leveren. 

 
In voormeld attest zal eveneens vermeld zijn dat de verzekeraars zich ertoe verplichten de 
bouwheer op de hoogte te brengen, middels een aangetekend schrijven, van iedere eventuele 
opzegging, schorsing, vernietiging of vervallenverklaring van de polis. Het bericht wordt slechts van 
kracht ten vroegste 15 dagen na ontvangst van het aangetekend schrijven. 

 

3. Verzekeringen door de bouwheer onderschreven 
Door het opdrachtgevend bestuur zal aanvullend een verzekering "alle bouwplaatsrisico's" (ABR) 
worden onderschreven, in overeenstemming met de aard en de kostprijs van onderhavige werken. 
Deze polis verzekert de bouwheer en alle deelnemers aan de werken tegen verlies of schade aan 
de werken eigen aan de uitvoering ervan, uitgezonderd voor wat betreft de risico's uitgesloten in 
de verzekeringspolis en binnen de grenzen van de bepalingen erin voorzien. 
Het betreft schade aan de werken (afdeling 1 ) + schade aan derden (afdeling 2) + uitgebreid 
onderhoud + bestaand goed eerste risico van 100.000 EUR. 

                                                  

Verlies en schade niet gedekt omwille van uitsluitingen die opgenomen zijn in voormelde polis "alle 
bouwplaatsrisico's" afgesloten door de bouwheer, evenals de hierin opgenomen vrijstellingen, 
blijven ten laste van de opdrachtnemer.   Indien de schadeverantwoordelijke niet kan aangeduid 
worden, zal de schade verdeeld worden over alle contracterende aannemers pro rata van hun 
aannemingssom. De aannemer draagt eveneens de vrijstelling die voortvloeit uit schade ivm art. 
544 van het Burgerlijk Wetboek. 
 
De opdrachtnemers zullen zich tevens houden aan de verplichtingen die de verzekerden ten laste 
gelegd worden in de algemene en speciale voorwaarden van de verzekerings-
overeenkomst.                                                           

 
De kosten van de plaatsbeschrijvingen op tegenspraak van het bestaande goed (eigendom van de 
bouwheer) en van de omliggende gebouwen zijn ten laste van de opdrachtnemer. 

 

Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn van de werken door de opdrachtnemers, dienen zij de 
premies voor verlenging van de ‘bouw-montage-testtermijn’ van de verzekering ‘alle 
bouwplaatsrisico’s’ ten laste te nemen. 
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Art. 25 §2 Bedrag van de borgtocht 

Volgende borgtocht wordt gevraagd: 5 % van het oorspronkelijk bedrag van het perceel (excl. btw), 
afgerond naar het hogere tiental. 
 

Het verzoek van de opdrachtnemer om over te gaan tot de oplevering geldt als verzoek tot vrijgave 
van de borgtocht. 
 

Art. 27 Borgstelling en bewijs van borgstelling  

De borgtocht moet gesteld worden binnen 30 kalenderdagen volgend op de dag van de sluiting van 
de opdracht bij aangetekend schrijven.  

De borgtocht kan gesteld worden  
- bij de Deposito- en Consignatiekas; 
- via een waarborg toegestaan door een kredietinstelling die voldoet aan de wet van 22 maart 

1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen ; 
- door een verzekeringsonderneming die voldoet aan de wet van 9 juli 1975 betreffende de 

controle der verzekeringsondernemingen en die toegelaten is tot tak 15 (borgtocht). 
 
Het bewijs van borgtochtstelling moet worden gestuurd aan de aanbestedende overheid met kopie 
aan de ontwerper en eventuele medeopdrachtgever(s). 
Zolang het bewijs van borgstelling aan de aanbestedende overheid niet is overgemaakt, kan geen 
enkele factuur betaald worden. 

 

Art. 29 Verzuim van borgstelling  
Ingeval van verzuim van borgstelling kan gehandeld worden overeenkomstig de mogelijkheden 
vermeld in artikel 29 van het KB van 14-01-2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken (BS 14-02-2013). 
 
Art. 33 Vrijgave van de borgtocht 
De borgtocht wordt bij helften vrijgegeven: de ene helft na de voorlopige oplevering van de gehele 
opdracht, de andere helft na de definitieve oplevering, in beide gevallen na aftrek van de sommen 
die de aannemer eventueel aan de aanbestedende overheid verschuldigd is.  

Art. 41 Soorten keuringen 

Leveringsbons voor alle materialen voor te leggen, inbegrepen een verzamelstaat. 

Het boren van de kernen gebeurt op aanwijzing van het opdrachtgevend bestuur en is een 
aannemingslast. Het uitvoeren van de proeven zelf is ten laste van het opdrachtgevend bestuur. 

De keuring van alle producten dienen onderworpen zijn aan een voorafgaandelijke keuring 
(erkende (Benor of Copro) keuring en bijzondere partijkeuring) dienen voorafgaandelijk 
voorgelegd. 
 

Toepassingsmodaliteiten m.b.t. de technische keuringen  
Camera-inspectie van de riolering  
De uitvoering van een nieuwe video-inspectie (na herstelling of reiniging of verwijderen 
waterstagnatie) dient bij voorkeur te geschieden door hetzelfde laboratorium als het door de 
opdrachtgever aangestelde laboratorium.  
 
Aangevoerde bodem  
Indien de aanbestedende overheid besluit om een bijkomende controlekeuring in situ te 
verrichten, dan wordt de aangevoerde bodem aan minstens één proef per locatie van herkomst 
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onderworpen om de milieu-hygiënische kwaliteit te verifiëren. Als de proeven niet voldoen aan de 
milieu-hygiënische eisen, dan moet de aangevoerde uitgegraven bodem, die afkomstig is van 
dezelfde locatie van herkomst, verwijderd en vervangen worden. 
 

Art. 45 § 2 Straffen 

Het bedrag van de dagboete, wordt vastgesteld op 100,00 EUR./dag 

Voor elke dag overschrijding van de uitvoeringstermijn is de dagboete van toepassing. 
 

Art. 64 Opleveringen 
De opleveringskosten zijn een aannemingslast. 

De kosten van prestatie in verband met opleveringen geleverd door derden zijn ten laste van de 
aannemer tegen de door derden gefactureerde kostprijs. De kosten van prestaties die de 
aannemer zelf uitvoert blijven ten zijnen laste.  

Art. 65 § 3 
Het staat het opdrachtgevend bestuur vrij om de herstellingen van beschadigingen, die niet de 
schuld zijn van de opdrachtnemer, te laten uitvoeren door een derde. 

Art. 66 Betalingen 
Bij het einde van iedere maand zal de opdrachtnemer in 2 exemplaren een gedagtekende en 
ondertekende schuldvordering opstellen samen met de bijhorende gedetailleerde staat van de 
werken. Een model wordt bij de aanvang van de werken ter beschikking gesteld.  

 
Voor de werken die aanvangen nà de 15de van de maand, zal de eerste schuldvordering met 
gedetailleerde staat bij het einde van de volgende maand opgemaakt worden. 

 
De opdrachtnemer stuurt minstens één exemplaar van de schuldvordering met gedetailleerde staat 
aan de aanbestedende overheid OCMW Oudenaarde. De datum van ontvangst hiervan bij de 
aanbestedende overheid betekent het begin van de termijn voor betaling. 
 
De aanbestedende overheid verstuurt, na nazicht en eventuele verbetering, vervolgens 1 
exemplaar van voormelde schuldvordering met gedetailleerde staat, aangevuld met het proces-
verbaal van nazicht, aan de opdrachtnemer met verzoek een factuur voor hetzelfde bedrag, 
verhoogd met de B.T.W., binnen de 5 kalenderdagen in 3 exemplaren in te dienen bij en op naam 
van de aanbestedende overheid. 
 
De staten en facturen worden gestuurd t.a.v. OCMW Oudenaarde - P/a Sociaal huis, Meerspoort 30 
te 9700 Oudenaarde. 

 

Hoeveelheden van te vorderen werken, die bij de oplevering niet meer kunnen opgemeten worden 
(bv.: grondverzet, funderingen, ….), dienen ten laatste de maand nadat deze uitgevoerd werden, 
tegensprekelijk te worden opgemeten en gevorderd. Gebeurt dit niet, dan zal het opdrachtgevend 
bestuur de hoeveelheden ambtshalve bepalen op basis van de plannen en besteksbepalingen. 

  

 

Art. 71  Korting wegens minderwaarde 
Indien de meetmethode in dit bestek afwijkt van deze van het standaardbestek, worden de in de 
formules voorziene eenheden vervangen door deze voorzien in dit bestek. 
Indien de korting wegens minderwaarde geen 55 EUR bereikt, wordt zij niet aangerekend. 
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Art. 75 §2 Leiding en controle   

Bij de aanvang van de werken geeft de aannemer de naam en de coördinaten op van zijn 
vertegenwoordiger op de bouwplaats, die gemachtigd is de werken te leiden en het dagboek van 
de werken te tekenen.  

De vertegenwoordiger is gedurende de ganse uitvoeringstermijn bereikbaar en moet de 
werfvergaderingen bijwonen. Op eenvoudige uitnodiging neemt hij ook deel aan elke bijkomende 
door de aanbestedende overheid nodig geachte bespreking of overlegvergadering. 

 

Art. 76 Uitvoeringstermijnen 

Uitvoeringstermijn  

De termijn voor de uitvoering van de opdracht is totaal van 90 kalenderdagen. Het 
opdrachtgevend bestuur schat in dat de termijn voor de uitvoering voor Campus Meerspoort 70 
kalenderdagen zal bedragen en voor Campus Scheldekant 20 kalenderdagen. 
 

Bij de inschrijving dient de inschrijver rekening te houden met een mogelijke onderbreking van de 
uitvoeringstermijn i.f.v. de planttijdstippen van de beplantingen. (zie technische bepalingen 
hoofdstuk 11). De opdrachtnemer heeft geen recht op enige schadevergoeding van welke aard 
ook, uit hoofde van deze onderbreking. 
 

Art. 79 Organisatie van de bouwplaats 

1. Veiligheid en hygiëne 

De opdrachtnemer wordt erop gewezen dat het KB van 25 januari 2001 (incl. latere wijzigingen) 
betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen van toepassing is. 

Gedurende de werken draagt de opdrachtnemer met zijn personeel ertoe bij dat de 
veiligheidsvoorschriften op alle werfactiviteiten worden nageleefd volgens : 
- het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen; 
- de Wet op het welzijn van 04-08-1996; 
- de Codex over het welzijn op het werk; 
- het ARAB (waarin het AREI is opgenomen) 
Alle kosten die voortvloeien uit wettelijke verplichtingen en uit de contractuele verplichtingen 
vormen een aannemingslast en de veiligheidsmaatregelen zitten vervat in de eenheidsprijzen.   
Het veiligheids- en gezondheidsplan is een aparte bijlage, gevoegd bij de 
aanbestedingsdocumenten.  
 

3. Verkeersveiligheid en signalisatie 
3.2 Signalisatie  
De signalisatie-uitrusting welke de werfzone afsluit op de kop en alle signalisatie die zich binnen 
deze afsluitingen bevindt, maakt deel uit van de werfsignalisatie. De werfsignalisatie is een last van 
de opdrachtnemer, inbegrepen, het leveren en onderhouden van de materialen. 
Onder werfsignalisatie wordt ook verstaan de signalisatie met betrekking tot de eigenlijke 
beveiliging van de “werkzone(s)”, de bebakening van de tijdelijke constructies en bouwputten, de 
afsluitingen e.d.  
Enkel duidelijke, onbesmeurde en onbeschadigde signalisatie, barelen, schuttingen en 
verkeersborden mogen worden gebruikt. 
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4. Gelijktijdig uit te voeren werken 

Tegelijkertijd met de uitvoering van zijn werken kunnen ook andere werken door derden, zoals o.a. 
werken aan nutsleidingen en dergelijke uitgevoerd worden, die door de opdrachtgevende overheid 
bevolen of toegelaten worden. 
 
De opdrachtnemer mag zich niet verzetten, noch hinder veroorzaken, noch bezwaren maken, noch 
vergoeding of termijnverlenging vragen wegens de doorgang of het tijdelijk in gebruik nemen van 
terreinen door andere aannemers binnen de grenzen van zijn bouwplaats, voor zover de bouwheer 
zulks toelaat of beveelt. De opdrachtnemer moet met de andere aannemers en zo nodig een 
gemeenschappelijk werkprogramma opmaken, dat vóór de aanvang der werken moet meegedeeld 
worden aan het opdrachtgevend bestuur. 

9. Borden 
De aannemer voorziet in zijn algemene kosten het plaatsen van 1 werfpaneel per werf, met 
afmetingen 2 x 2 m waarop volgende informatie is aangebracht: 

- opdrachtgevend bestuur 
- begin- en einddatum van de werken 
- identiteit van de aannemer 
- identiteit van het ontwerpbureau 
- telefoonnummer werfverantwoordelijke en verantwoordelijke signalisatie: tijdens en 

buiten de werkuren 
- contactpunt voor klachten en/of dringende aangelegenheden 

 

10. Uitgraven van gronden 

De aannemer dient de behandeling van uit te graven en aan te voeren grond te organiseren, 
volgens het ketensysteem van een erkende bodembeheersorganisatie. Hij moet zich schikken naar 
de bepalingen in de respectievelijke technische verslagen en bodembeheerrapporten. De “Code 
van goede praktijk voor werken met uitgegraven bodem” van OVAM is van kracht.  
De aannemer dient desgevallend te werken volgens de principes van “selectieve afgraving”, 
eventueel onder toezicht van een erkende bodemsaneringsdeskundige. 
 

Art. 80 §2 Wijzigingen aan de opdracht 
De tekst van het standaardbestek 250 wordt vervangen door:  

Door zijn offerte aanvaardt de opdrachtnemer de toepassingsregels van de CMK-2003, zoals 
vastgesteld in de omzendbrief MOW/2006/1(BS 6-10-2006) voor het berekenen van de uurkosten 
van opdrachtnemersmaterieel bij het opstellen van verrekeningen, schadeclaims, herzieningen van 
de overeenkomst, bijwerken ..., en dit voor zoverre bij het opstellen van de overeen te komen 
prijzen geen beroep kan worden gedaan op de aanbestedingsprijzen, samenstellende delen van 
aanbestedingsprijzen, prijzen overeengekomen op basis van aanbestedingsprijzen, prijzen van 
vergelijkbare werken of courant gangbare prijzen.  
De opdrachtnemer moet binnen de 10 werkdagen schriftelijk antwoorden op de vraag om 
prijsverantwoording. Indien deze termijn wordt overschreden wordt een PV van vaststelling 
opgemaakt. Bij het uitblijven van enige reactie van de opdrachtnemer wordt de verrekening 
ambtshalve opgesteld met, zonodig, ambtshalve vastgestelde prijzen. 

 

Art. 83 Dagboek van werken 
De te leveren dagboek is van het type Vlaams Gewest. 
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Art. 91 Opleveringen en waarborg 

1. Voorlopige oplevering 
 
De waarborgtermijn is gesteld op 1 jaar, m.u.z. van de beplantingen, waar een waarborgtermijn is 
gesteld op 2 jaar. 
 
De opdrachtnemer dient per aangetekend schrijven aan het bestuur en de leidend ambtenaar het 
einde der werken te melden, de voorlopige en definitieve oplevering van de werken aan te vragen.  

De termijn van oplevering wordt van 15 op 30 kalenderdagen gebracht.  
Onafgezien van de eventuele voorlopige ingebruikname dient de opdrachtnemer voor de 
voorlopige oplevering van de werken: alle straatkolken, drainageleidingen en afvoergoten te 
reinigen; het overgroeiend gras of onkruid over de verharding te verwijderen en een algemene 
opkuis van het globale werk te verrichten. Deze werken zijn ten laste van de opdrachtnemer.  

De opdrachtnemer voert, in samenspraak met de nutsbedrijven, een controle uit van de goede 
werking van alle binnen de werf gelegen straatpotten en afsluiters. 
 

As-builtdossier  
Ingeval van rioleringswerken dient de aannemer op het einde van de werken een  
AS-BUILTDOSSIER aan de aanbestedende overheid af te leveren welke bestaat uit : 

De opmeting van de uitgevoerde werken door een landmeterexpert in X,Y-coördinaten in het 

     Lambertstelsel en Z-coördinaat in de Tweede Algemene Waterpassing. 
     Volgende elementen worden na einde der werken opgemeten : 
     - (X,Y) : het midden van de deksels van inspectieputten en speciale constructies; 
     - (Z)    : per inspectieput of speciale constructie alle inkomende en uitgaande leidingen (B.O.K.) 
                   Indien : 

- de leiding niet rechtlijnig verloopt tussen begin- en eindpunt van de leiding dienen 
de nodige boogsegmenten in (x,y,z) te worden opgemeten; 

  -     één der binnenafmetingen van de inspectieput of speciale constructie  > 1 m dienen 

                         de x, y coördinaten van de in – en uitgaande leidingen te worden opgemeten. 
     - (X,Y,Z) : de hoekpunten van de dekplaten van alle speciale constructies in inspectieputten,  
                      gelegen buiten het openbaar domein en waarvan één der binnenafmeting > 1m. 

 
 

 

Op datum van voorlopige oplevering dienen volgende documenten beschikbaar te zijn, nodig 
voor de opmaak van de eindafrekening : 
- de totale kostprijs van het project, en het saldobedrag; 
- alle keuringen a posteriori; 

- overzicht van de uitvoeringstermijn; 

- as-built plan; 

- eventueel: lijst van nog uit te voeren en aan te passen werkzaamheden 

 

Het ontbreken van één van voormelde stukken zal voldoende reden zijn om de  voorlopige 
oplevering te weigeren. 

 

2. Definitieve oplevering 
Binnen de 30 (dertig) dagen vóór het verstrijken van de waarborgtermijn dient de aannemer de 
definitieve oplevering bij aangetekend schrijven aan het opdrachtgevend bestuur aan te vragen. 

De termijn van oplevering wordt van 15 op 30 kalenderdagen gebracht. 
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Binnen de 30 (dertig) kalenderdagen, na de datum waarop het verzoek van de aannemer wordt 
ontvangen, worden de werken, ofwel definitief goedgekeurd, ofwel wordt een proces-verbaal van 
niet-oplevering opgemaakt, naargelang het geval. 
 
In dit laatste geval moet de aannemer achteraf bij aangetekende brief, aan het opdrachtgevend 
bestuur laten weten, dat de werken van de opdracht instaat van definitieve oplevering zijn gesteld 
en de werken worden binnen 30 (dertig) kalenderdagen nagezien, volgend op de dag van ontvangst 
van die mededeling gebeurd. 

 
Art. 44 - 49 Middelen van optreden 
De aannemer is in gebreke bij de uitvoering van de opdracht, wanneer : 
1° hij de prestaties niet uitvoert volgens de voorwaarden van de opdrachtdocumenten; 

2° de prestaties onvoldoende vorderen om de diensten tijdig te voltooien; 
3° hij de geldig gegeven schriftelijke bevelen niet naleeft. 
 
Bij vermoeden van bedrog of slecht werk kan de aannemer verplicht worden het uitgevoerd werk 
gedeeltelijk of geheel te slopen en te herdoen. 
 
De leidend ambtenaar stelt de tekortkomingen vast in een proces-verbaal van ingebrekestelling. Hij 
zendt een kopie van het proces-verbaal aangetekend naar de aannemer. 

Die moet zonder verwijl zijn tekortkomingen herstellen. 
Hij kan binnen de 15 dagen volgend op de postdatum van de verzending  van het proces-verbaal 
zijn verweermiddelen naar voor brengen. 
Doet hij dit niet, dan geldt dit als erkenning van de vastgestelde feiten. 

 

Indien de aannemer nalaat of niet tijdig reageert op het proces-verbaal van ingebrekestelling, zijn 
tekortkomingen toegeeft of in de ogen van de opdrachtgever een onvoldoende verantwoording 
geeft, dan kan de opdrachtgever volgende maatregelen van ambtswege toepassen : 

1° éénzijdig verbreken van de opdracht met verwerving van de borgtocht; 
2° de opdracht geheel of gedeeltelijk in eigen beheer uitvoeren; 
3° overeenkomsten sluiten met één of meer derden voor de verdere uitvoering van de opdracht. 

In de gevallen 2° en 3° worden de meerkosten aangerekend aan de in gebreke gebleven aanemer, 
maar komt in voorkomend geval de minkost ten goede aan de opdrachtgever. 
 
Ter compensatie van de kosten van de nieuwe opdracht(en) wordt 1 % van het oorspronkelijk 
opdrachtbedrag aangerekend met een maximum van 15.000 euro. 
 
De in gebreke gebleven aannemer kan voor een bepaalde tijd uitgesloten worden voor deelneming 
aan nieuwe opdrachten. Hij zal zich in dat geval vooraf kunnen verdedigen. 
 
De vertragingsboetes wegens overschrijding van de bindende gedeeltelijke of de gehele 
uitvoeringstermijn worden berekend volgens de wettelijk voorziene formules. 
 
 

6. Toepasselijk recht en bevoegdheid 
Op deze opdracht is het Belgisch recht van toepassing. 
Alle geschillen die tussen de partijen ontstaan met betrekking tot de overeenkomst en waarover 
geen onderling akkoord wordt bereikt, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het 
rechtsgebied van de maatschappelijke zetel van de opdrachtgever.  
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HOOFDSTUK 2 - ALGEMENE BEPALINGEN 

13 ORGANISATIE VAN DE BOUWPLAATS 

13.5 Werfinrichting 

13.5.1 Omschrijving  

Situatie werkomgeving en toegankelijkheid (binnen)tuinen 

 
De inschrijver dient er zich van te gewissen dat de werken worden uitgevoerd in een bewoonde 
rusthuisomgeving. De rusthuiskamers en leefruimten zijn gelegen nabij de in te richten 
(binnen)tuinen. 
De aannemer dient dusdanig zijn werf te organiseren dat de hinder, inclusief geluidshinder, voor de 
bewoners, hun bezoekers en het personeel tot een minimum beperkt blijft.  
 
De aannemer is verondersteld de terreinen / (binnen)tuinen te hebben nagezien en de 
werfomstandigheden te kennen en hiermee rekening te houden in zijn prijs. 
De inschrijver die zijn offerte indient, erkent door zijn inschrijving en zijn plaatsbezoek, dat 
verplicht is voor campus Meerspoort en aangewezen is voor campus Scheldekant:  
 
- dat hij zich rekenschap heeft gegeven van alle bijzonderheden van de uitvoering van de 

opdracht en dat hij volledig beseft dat hij moet werken in een rusthuisomgeving met beperkte 
bereikbaarheid / toegangsmogelijkheden naar de binnentuinen, wat wzc Meerspoort betreft, 
teneinde een aanbieding zonder voorbehoud te kunnen opstellen. 

- dat hij volledig op de hoogte is van de mogelijkheden voor het binnenbrengen, het tijdelijk 
stockeren en het op zijn plaats brengen en het verwerken van de materialen op de plaatsen 
van de werken.  
De verpakking, het transport van het materiaal tot aan en op de werf maken deel uit van de 
aanneming. 

- alle nuttige informatie ontvangen te hebben om de omvang van de opdracht te begrijpen. 
- het bedrag van zijn offerte te hebben berekend, rekening houdend met deze kennis van de 

opdracht en met de middelen die ingezet dienen te worden voor de perfecte uitvoering.  
 

De aannemer dient zelf in te staan voor voldoende mankracht en middelen om de materialen, 
nodig voor de uitvoering van zijn opdracht, op hun bestemming te krijgen en dit op beide locaties 
nieuwbouwen woonzorgcentra. 
 

Specifiek voor campus Meerspoort 
De inschrijver dient rekening te houden met de beperkte toegang tot de patio’s. Het overbrengen 
van zware, omvangrijke goederen (materieel, materialen, gronden,…) kan enkel via de lucht 
gebeuren. Het plaatsen van een mobiele kraan of verreiker, voor het periodiek overzetten van 
goederen, maakt deel uit van de aannemerslast.  
Het gebruik van een mobiele kraan of verreiker, dient door deskundigen bestuurd en de inzet van 
en hinder door dit materieel in de nabije omgeving en toegang van de bewoonde gebouwen dient 
tot een minimum beperkt te worden. Dit zijn de vereisten waarmee de inschrijver dient rekening te 
houden bij zijn prijsopgave en bij zijn plan van aanpak en werforganisatie. 
Deze aspecten van veiligheid en minimale hinder dienen door inschrijver gegarandeerd en zullen 
voorafgaandelijk aan de uitvoering grondig worden besproken tijdens een eerste 
overlegvergadering. 
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Geen enkel materiaal mag door de gebouwen verplaatst worden, mits goedkeuring van de leidend 
ambtenaar. De inschrijver dient hierbij rekening te houden dat een uitzondering aangevraagd moet 
worden bij het opdrachtgevend bestuur. 
 
 

Voorts dient de opdrachtnemer zich te richten naar volgende instructies – beide werven : 
 
1. De werken worden uitgevoerd op de gewone werkdagen van 07.00 uur ’s morgens tot 19.00 uur 
‘s avonds. Uitzonderingen hierop kunnen, indien tijdig aangevraagd, in overleg met de bouwheer 
worden toegestaan. Het Bestuur behoudt zich tevens het recht voor in functie van de 
noodwendigheid van deze regel af te wijken.  
 
2. De aannemer is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de activiteiten en het gedrag van 
zijn medewerkers. De aannemer zal er op toezien dat zijn personeel de werken uitvoert met een 
minimale hinder  voor de bewoners van het gebouw.  
 
3. Tijdens de uitvoering der werken bij het binnen- en buitengaan in en uit de (binnen)tuinen, 
dienen de buitendeuren steeds opnieuw gesloten, zowel deze naar de binnentuinen als deze naar 
buiten uit het woonzorgcentrum. Dit uit veiligheid voor de bewoners. 
 

4. De voertuigen van de aannemer en zijn onderaannemers mogen enkel parkeren in de daartoe 
voorziene zone. De circulatie-, evacuatie- en brandweerwegen in en rond de instelling dienen ten 
alle tijde onbelemmerd gehouden te worden. Bij inbreuk op deze regel kan het Bestuur zonder 
verhaal van de aannemer en op zijn kosten maatregelen ter ontruiming nemen. 

 
5.  De opdrachtgever stelt geen afgesloten ruimte ter beschikking voor het stockeren  van  
materialen en neemt geen enkele verantwoordelijkheid ingeval van diefstal of beschadiging van 
deze materialen of apparaten. De aannemer dient hier zelf voor in te staan. Op campus 
Scheldekant zal een zone op de bestaande parkeerplaatsen voorzien worden voor stockage van 
materialen en plaatsing van werfcontainer en toilet. Het is aan de aannemer om deze zone veilig af 
te bakenen en af te schermen. 
 
6.   De opdrachtnemer zal er aandacht aan besteden enkel materieel te gebruiken dat aangepast is 
aan de lokale omgeving en de grootte van de opdracht. Hierbij gaat de aandacht vooral uit naar :  
- grootte van het materieel  
- geluidshinder en trillingen  
- stofhinder, plasvorming of modderige toestanden  
- wendbaarheid (o.a. van de voertuigen)  
- mogelijk risico voor de aanwezige mensen  
- mogelijk risico voor schade aan eigendommen  

 
7. Voor alle relevante documenten, rapporten en toelatingen met betrekking tot de werken,            
wordt de aannemer verzocht zich te wenden tot de leidend ambtenaar. 
 
8.  De aannemer staat in voor het aanduiden van de werfzones, het aanbrengen van de nodige 
(veiligheids-)signalisatie en voor het openen en sluiten van de werf tot het einde van de werken. 
 
9. Gedurende het hele verloop van de werken zal de werkzone voortdurend onderhouden worden 
en regelmatig de afval afgevoerd, zodat de veiligheid niet in het gedrang komt en de werken in alle 
orde kunnen uitgevoerd worden zonder veel hinder voor bewoners, personeelsleden en bezoekers 
van de site. 
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10. De opdrachtgever en de ontwerper kunnen gedurende de uitvoering van de 

werken, bijkomende voorwaarden opleggen aan de organisatie van de ‘bouwplaatsen’, met 
betrekking tot de algemene veiligheid en de noodzakelijkheden van dat moment. 
 
VOORAFGAANDELIJK PLAATSBEZOEK 

Opdat de inschrijver zich zeer goed van de toegankelijkheidsmogelijkheden tot de binnentuinen zal  
vergewissen en hiermee rekening kan houden met de opmaak van diens offerte, wordt volgende 
bepaald : 
- Een voorafgaandelijk plaatsbezoek van het woonzorgcentrum Meerspoort is verplicht op straffe 
van nietigheid van de offerte. 
De toegangsmogelijkheden van de binnentuinen zijn beperkt. Ze zijn aangeduid op een plan in 
bijlage, met opgave van de breedte en hoogte van de toegangsdeuren. 
Een door het opdrachtgevend ondertekend en gedagtekend attest van plaatsbezoek dient bij de 
offerte gevoegd ! 

Zie hiervoor in bijlage – attest van plaatsbezoek. 

 
- Een plaatsbezoek van het woonzorgcentrum Scheldekant is aangewezen. 
 
De plaatsbezoeken van de site en de terreinen, waar de werken zullen worden uitgevoerd, kunnen 
aangevraagd worden via de contactgegevens, vermeld vooraan in het bestek. 
Dag en uur van de bezoeken zal in onderling overleg vastgelegd worden. 
 

De inschrijvers zullen NIET op eigen initiatief en/of zonder akkoord van het bestuur de 
bestaande gebouwen betreden, dit om de rust van de huidige bewoners te respecteren.   
 
 

Voorzorgsmaatregelen en schade 
 
In dit artikel zijn alle leveringen, werken en beschermingsmaatregelen begrepen, teneinde de 
werven bereikbaar te maken voor alle nodige materiaal en materieel, gedurende de hele periode 
van uitvoering; met inbegrip van de herstelling in de oorspronkelijke toestand van eventuele 
beschadigingen. 
De ruimten ‘toegangen tot de werken’, in het bijzonder met betrekking tot campus Meerspoort, 
dienen op afdoende wijze te worden beschermd tegen alle beschadigingen welke het gevolg 
kunnen zijn van de activiteiten, eigen aan de werken van deze opdracht gedurende de hele duur 
van de werken. 
 
Dit omvat: 
* alle nodige afdekkingen voor de afscherming tegen bevuiling en beschadiging 
* alle nodige stut- en schoorwerken 

* afdekkingen met kunststoffolie 
* kwetsbare elementen in ruimten die toegang verlenen naar de werken : binnendeuren, pleister –
en schilderwerk binnenmuren van deze ruimten, naburig buitenschrijnwerk, vloeren,..... zullen 
beschermd worden via afdekkingen met stevige folie (min. dikte van 0,2 mm) of gelijkwaardig 
afdekmateriaal. De stroken overlappen elkaar en worden, evenals de boorden die tegen de plinten 
omhoog werden geplooid, met aangepaste min. 50 mm brede kleefband overplakt. 
 

Zonodig wordt over deze folie nog een ander materiaal, bv. zeil, matten of dgl., gelegd zodat de 
folie niet geperforeerd, of de onderliggende vloer door scherpe voorwerpen beschadigd wordt. 
 

Eventuele meubels en/of apparaten worden met een folie, met min. dikte van 0,2 mm omhuld en 
afgeplakt zoals hierboven omschreven. 
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Alle folies mogen, voor zover ze nog in goede staat verkeren en stofvrij zijn gemaakt, meermaals 
herbruikt worden. 
 

Beschermingen mogen geen valgevaar opleveren voor de bewoners. 
 
De aannemer draagt de verantwoordelijkheid van het initiatief van deze maatregelen en zal zich 
daarenboven schikken naar de richtlijnen van de opdrachtgever of ontwerper. 
Alle beschadigingen en bevuilingen ten gevolge van de uitvoering van de werken van welke aard 
ook zijn te herstellen in hun oorspronkelijke toestand volgens de regels van de kunst door of op 
kosten van de aannemer. 
Bovendien zal de aannemer iedere beschadiging die hij aan het werk van andere aannemers 
veroorzaakt op zijn kosten laten herstellen. 
De ontwerper en opdrachtgever zal regelmatig de werf inspecteren ten einde eventuele 
beschadigingen vast te stellen. 
Vastgestelde beschadigingen zullen door middel van een PV aan de op dat moment aanwezige 
aannemers betekend worden. Na raming van de schade wordt aan deze laatste de gelegenheid 
geboden om de schade te laten herstellen door specialisten en binnen een bepaalde termijn. 

 
Indien de herstelling niet binnen de vooropgestelde termijn wordt uitgevoerd, zal het 
opdrachtgevend bestuur op kosten van de aansprakelijke partij de herstelling laten uitvoeren. Deze 
kosten zullen met 10 % forfaitair verhoogd worden als vergoeding van de door het opdrachtgevend 
bestuur gemaakte  administratieve kosten. De factuur zal gericht zijn aan  en op naam van de 
aansprakelijke partij. 
 
Bij gebrek aan betaling zijn de sommen eventueel aftrekbaar van de maandelijkse 
vorderingsstaten, facturen of van de gestelde borgtocht. 

 

In geval van meerdere aannemers en niet toewijsbare beschadigingen, zullen de herstellingskosten 
van de in het PV aangehaalde schadegeval zullen verdeeld worden tussen de op dat moment in 
gebreke gestelde aannemers à rato van de inschrijvingsbedragen. De bedragen voor de herstelling 
van de schade worden in mindering gebracht van de verschuldigde bedragen van de eerstvolgende 
vorderingsstaat. 
 

13.5.2 Meetmethode voor hoeveelheden 

 

Organisatie van de bouwplaats wordt voorzien in een globale prijs (GP). 
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DEEL A: CAMPUS MEERSPOORT 

 
VOORAFGAANDE NOTA : 
De bouwheer zal voor de start van de werken een as-built plan overhandigen aan de aan de 
aannemer van de werken. 
 
Er mag gewerkt worden van 7u tot 19u, waarbij ten allen tijden rekening moet gehouden worden 
met de bewoners van het WZC. 

De dagen van het gebruik van de bouwkraan moet tot het minimum beperkt zijn. 

HOOFDSTUK 3 – MATERIALEN 

4 AFDEKKINGSMATERIALEN VOOR BERMEN EN TALUDS 
De materialen die als aanvul- en afdekkingsmateriaal worden gebruikt, zijn hieronder gegeven in 
4.9.  

De monsterneming wordt uitgevoerd zoals die voor bouwzand. 

4.9 Daktuinsubstraat 

Betreft : 

Mineraal daktuinsubstraat intensief 0-12 mm FLL en RAL gekeurd. 
Mineraal/organisch substraat met als basiscomponenten natuur -bims, lichtlava, schorscompost, 
groencompost en witveen. De mengeling is poreus en structuurstabiel.  

Het bezit een goede wateropnamecapaciteit en een voldoende waterdoorlaatbaarheidsvermogen en 
een meststofbufferend vermogen voor een goede ontwikkeling van de beplantingen. 

Volgens goedkeuring RAL GZ253. 

Materiaal : 

Samenstelling : natuurproduct (vulkaangesteente) bestaande uit augiet, olivijn, magnetiet, limoniet en 
biotiet, aangevuld met organisch materiaal. Het intensief substraat bevat meer humus dan het 
extensief substraat. 
 

silicium (SiO2) ca. 46,0 % magnesium (MgO) ca. 10,3 % 

ijzer (Fe2O3) ca. 7,9 % kalium (K2O) ca. 4,4 % 

aluminium (Al2O3) ca. 14,0 % fosfor (P2O5) ca. 0,7 % 

mangaan (MnO) ca. 0,8 % titanium (TiO2) ca. 1,6 % 

calcium (CaO) ca. 8,7 % natrium (Na2O) ca. 8,8 % 

Specificaties : 

Volumegewicht 

 Droge toestand   950-1050 kg/m³ 

 Bij max. watercapaciteit   1450-1600 kg/m³ 
Water/lucht verhouding 

 Maximale watercapaciteit  45-50 Vol % 

 Waterdoorlaatbaarheid mod. K*  0,01-0,1 cm/S 
 

 pH-waarde 6,5-7,5 

 Koolstofgehalte 8 g/l 

 Zoutgehalte 0,5-1,5 g/l 

 Organisch stofgehalte 6-12 % Massa 
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5 OPHOGINGS EN AANVULLINGSMATERIALEN 

De hoeveelheid ophogings- en aanvullingsmateriaal, afkomstig van één en dezelfde winplaats, 
wordt als één partij beschouwd. 
Voor de ophoging van de groenzones en teelaarde worden grondsoorten volgens 3-5.1.1. 
(Grondsoorten met ip < 10) toegelaten alsook type 3-3.2.1.7, 3-3.2.1.8 en 3-2.1.9 volgens 3-5.1.2. 

12 METAALPRODUCTEN 

12.4 Onderdelen van gietijzer of van vormgietstaal 

12.4.4 Straatkolken 

12.4.4.1 Materialen 
Onderbak in PVC, kolk in gietijzer 
Klasse: B 125kN 
Uitvoering: Onderbak in kunststof met gietijzeren kolk voorzien van een scharnierend rooster of 
deksel. 
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Omschrijving: Onderbak in de kunststof PVC (polyvinilchloride) voorzien van een sifon met 
uitneembaar stankslot. Zandvang van 25 liter, volledig toegankelijk voor reiniging. 

Type kolk : SK laag 
H 700 mm 
h 90 mm 
A 385 mm 

b x d  330 x 330 mm 

gewicht kg Bak + kolk 6,5 18,0 kg 
Artikkelnummer   
Code onderbak : 202-00-31911 

Code kolk : 202-00-3108 

Uitgang diameter: 125 mm 
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Opgelet! Bij het leegzuigen van kunststofstraatkolken dient zorg gedragen dat de ingebrachte 
zuigmond de onderbak niet beschadigd door een te bruusk ingooien. Stalen zuigmonden kunnen 
best voorzien worden van een kunststofrand of een stootkussen (van vb. rubber of polyurethaan). 

 

13 GEOKUNSTSTOFFEN 

13.2 Geotextiel 

13.2.1.4 Geotextiel voor het wapenen van grond 
Geotextiel voor scheiding tussen fundering en ondergrond is een niet geweven geotextiel. 

 
Eigenschappen geotextiel 

- Materiaal Non-woven polyester 
- Kleur Wit 
- Gewicht geotextiel 50 g/m3 
- Hechting geotextiel Hechtingsweerstand  aan honingraatstructuur 
- Overlap geotextiel Aan twee zijden van de plaat 
- (langs en kopse kant) steekt het geotextiel minstens 10 cm uit. 
- Trekweerstand 65 N/5 cm (EN 29073/3) 
- Scheurweerstand 70 N (DIN 53363) 

 

13.2.1.2 Geotextiel voor draineerinrichtingen 
Geotextiel voor drainagekoffer in grindstroken. 

23 BESTRATINGSELEMENTEN 

23.2 Betonstraatstenen 
VOORAFGAANDE NOTA 
Betreffende de uitbreiding van verhardingszones aan de westkant, dient de aannemer identiek 
dezelfde betonstraatsteen te gebruiken, zowel vorm, afmeting, kleur en samenstelling. 
 
Betreft : 
Van alle bestratingselementen dient de aannemer tijdig (minstens 30 kalenderdagen voor 
uitvoering) representatieve stalen ter goedkeuring voor te leggen aan het opdrachtgevend bestuur. 
De betonstraatstenen worden geleverd in de formaten zoals in de beschrijvende opmeting 
weergegeven. In principe worden stenen met velling 3/3 toegepast. Alternatieve voorstellen 
kunnen steeds overwogen worden mits dit gebeurt binnen de  30 kalenderdagen na toewijzing en 
mits in achtname van artikel 4.§.2.C. Het Bestuur houdt zich het recht voor varianten te weigeren. 
 

Volgende betonstraatstenen zijn voorzien : 
Poreuze betonstraatstenen, conform aan de PTV 122 “Bestrating van Beton voor waterdoorlatende 
grondbekledingen”. Poreuze betontraatstenen worden vervaardigd uit beton met een open, 
waterdoorlatende structuur die zorgt voor een waterdoorlaatbaarheid van 540 l/s x ha. 

 
De stenen worden na productie minstens 24 uren in een geconditioneerde uithardingskamer 
opgeslagen. E stenen zijn vervaardigd conform de NBN EN1338 eb dragen het BENOR keurmerk. 
 
Formaat : 
22 x 11 x 8cm standaard grijs – onbehandeld 
22 x 11 x 8cm standaard antraciet – onbehandeld (kleur idem als bestaande betonstraatsteen) 
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23.6 Gras/grind-kunststofplaten 

23.6.2 Grind-kunststofplaten 

INLEIDING 
De honingraatstructuur, met het thermisch bevestigd en waterdoorlatend geotextiel, zorgt voor 
het stabiliseren van grind. De platen worden geplaatst op een onderbouw, die opgebouwd is in 
overeenstemming met de te verwachten lasten. Nadien worden de platen opgevuld en toegedekt 
met siergrind of kiezel. Op deze manier wordt vermeden dat het grind of de kiezel nog kan 
verschuiven ten opzichte van elkaar. Zo ontstaat een uiterst sterke basis en krijg je een oppervlak 
dat met het grootste gemak en in alle weersom- standigheden bereden of betreden kan worden, zij 
het wel met een niet-intense frequentie. 
 

EIGENSCHAPPEN 

 

Eigenschappen van de honingraatstructuur 
- Afmetingen plaat (*) 160 x 120 cm 
- Hoogte plaat (**) 4 cm  
- Diameter honingraat 43 mm 
- Densiteit HDPE 0,95 g/cm3 
- Materiaal honingraat 100% HDPE - high-density polyethyleen 
- Kleur honingraatstructuur wit Melkachtig wit met sporadisch lichte nuances  
- Breukbelasting leeg ISO 844 - 90 ton per vierkante meter  
- Breukbelasting gevuld ISO 844 - 400 ton per vierkante meter 

Mechanische eigenschappen 
- Flexibiliteit Zeer hoog 
- Chemische stabiliteit Zeer hoog 
- UV stabiliteit Bij langdurige blootstelling: ja / bij binnen stockeren: n.v.t. 
- Thermische uitzettingscoëfficiënt N.v.t. (uitzettingskrachten worden opgenomen door de 

flexibiliteit van de plaat) 
- Koude temperatuursgedrag Behoudt zijn flexibiliteit 

Formaat honingraatstructuur 
- Hoogte :  40mm 
- Afmeting : 160x120 
- m2 plaat : 1,92 
- Grind / m2 :  80kg 

 

23.9 Siergrind 
De materialen zijn hoofdzakelijk: 
- siergrind volgens onderstaande specificaties, korrelgrootte 4/8; 
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24 BUIZEN EN HULPSTUKKEN VOOR RIOLERING EN AFVOER VAN WATER  

24.4 Kunststofbuizen en - hulpstukken 

Het betreft het gebruik van PVC 110, PVC 125, PVC 160 en PVC 200 mm. De specificaties zijn 
vermeld op de plannen (plan 272_UV_Meerspoort_04b) en/of beschrijvende opmeting der 
werken. 

32 GEPREFABRICEERDE LIJNVORMIGE ELEMENTEN VAN BETON VOOR 
WEGENBOUW  

32.1 Geprefabriceerde betonnen trottoirbanden 

Het betreft het gebruik van geprefabriceerde betonnen trottoirbanden type: 
- ID1 
- 15x6x100 
Het betreft het gebruik van gebogen geprefabriceerde betonnen trottoirbanden type: 
- ID1 
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Type ID1: 

 
 
Type 15x6x100: 
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36 KUNSTSTOF TOEGANGS- OF VERBINDINGSPUTTEN  

36.1 Toegangs- of verbindingsputten van polyethyleen of polypropyleen 
- Controleput kunststof diam 315 mm 
- PVC controleput met PVC aansluitmoffen, met of zonder verval.  
- Geschikt voor verkeersbelasting C250 EN-124.  
- Putdeksel verkeersklasse C250 conform EN-124.  
- De inbouwdiepte is eenvoudig aan te passen door de put op de gewenste hoogte in te korten. 

60. FYTOFARMACEUTISCHE PRODUCTEN 
Het gebruik van bestrijdingsmiddelen is verboden overeenkomstig het decreet van 8 februari 2013 
houdende duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest. 

62. BODEMVERBETERINGSMIDDELEN 
Ongeacht of ze gespecificeerd worden op de aanbestedingsdocumenten, zal de aannemer steeds 
voorafgaandelijke technische beschrijving voorleggen. 
De aannemer is steeds toe gehouden, in overeenstemming met de plaatselijke toepassing, de 
beschrijving en voorgelegde types aan de plaatselijke toestand aan te passen. 

62.1 Groencompost 

Een VLACO-label is vereist. 

Herkomst en staal voorleggen ter goedkeuring. 

62.2 Hydroabsorberend bodemverbeterendmiddel 
Fysisch bodemverbeterend middel verrijkt met meststoffen bestemd voor het verhogen van de 
waterretentie van bodems en teelt substraten. 
Samenstelling: 

39.5% organische hydro absoberende polymeren, 
10.50% meststoffen 
Waarborgen : 
5% Stikstof totaal (N) 
1% Fosforzuuranhydride (P2O5) oplosbaar in mineraal zuur 
4% Kaliumoxide (K2O) oplosbaar in water 
Spoorelementen 
(B) 
(Cu) 
(Fe) 
(Mn) 
(Mo) 
(Zn) 
0.25% Wortelgroeiactivator 
49.75% Draagmateriaal (vulkanische pyroclastisch gesteente) 

Technische eigenschappen 
Bulkdensiteit 810 g/l 
Droge stof 100% 
Ph 7.0 
Korrelgrootte 1-4mm 
Gecertifieerd niet toxisch 
Levensduur meer dan 8 jaar 
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Bij levering en het onderwerken van de polymeren moet de leidende ambtenaar voorafgaandelijk 
(minstens 24 u voor levering en onderwerken) gecontacteerd worden voor controle. Bij de levering 
is een certificaat van herkomst gevoegd. 

62.6  Organisch bodemverbeterend middel  : voor het verbeteren van arme, slempgevoelige of 
kapotgereden gronden 

Technische gegevens : op basis van druivenpittenkoek met 60 % organische stof, in korrelvorm. 

Verpakking : zakken van 25 kg 

 

62.10 Plantputsubstraat voor bomen in volle grond of in de verhardingsoppervlakten 
Omschrijving van het substraat : 

Het  substraat is fijn van structuur en bevat voldoende voedingsstoffen voor een duurzame 
ontwikkeling van de aanplanting.  

Zand-leemachtige teelaarde. Het is vrij van groeikrachtige onkruidwortels en bevat zeker geen vreemde 
materialen zoals stenen.  
Met toegevoegde bodemverbeterende producten zoals veencompost en gecomposteerd paardenmest 
en bentoniet verhoogt  

 

Samenstelling: 

• zand-leemachtige teelaarde 

• EC waarde < 1,5 mS/cm 

• zandfractie 0-53μm < 15% 

• CMC gecomposteerd veen 

• gecomposteerd paardenmest 

• pH < 7,5 (aanpasbaar dmv turf ) 

• organische stof > 6 % 

• volumegewicht bij levering : 1450 kg/m³ 

• schimmelpreparaten 

• mycorrhiza (endo-ecto) 

 

Het substraat wordt kant en klaar geleverd op de werf. Vermenging en samenstelling heeft plaats op site 
van het bedrijf die het substraat aanmaakt. 

62.11 Plantbaksubstraat 

Het betreft een basissubstraat voor plantenbakken met vaste planten. 
 
Het mineraal/organisch substraat in kaliber 0/12 voor goede wateropnamecapaciteit en 
doorlaatbaarheid, poreus en structuurstabiel. Het substraat bestaat uit een gegarandeerde 
samenstelling van een mengeling van lavadrain, tufsteen, natuurbims, verschillende kleisoorten en 
een lavebodem, aangevuld met organisch materiaal.  
 
De toegepaste dikte/volume is afhankelijk van de plantenbak, volgens tekening uitvoeringsplan.  
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Het substraat dient te voldoen aan de RAL-richtlijnen en FLL-richtlijnen.  

 
De vermelde technische eigenschappen zijn van toepassing. 

 
Fractieverdeling: 
- uitspoelbare bestanddelen:   5,5% / volume 
- fijne middelgrote bestanddelen:  65% / volume 
 

Volumegewicht: 
- droge toestand:   1,09 ton/m3 
- bij maximale watercapaciteit:   1,45 tom/m3 
 
Water/luchtverhouding: 
- Maximale watercapaciteit:  46 vol.% 

- Waterdoorlaatbaarheid mod. K: >0,015 cm/s 
 

pH-waarde:    6,8 
Koolstofgehalte:   8g/l 
Zoutgehalte:    0,5g/l 
Organisch gehalte:   6,5% / volume 

C/N verhouding:   28 

63 ZADEN 

63.2 Samenstelling van zadenmengsels voor graslanden en wegbermen 

De soorten en variëteiten van graszaden zijn afhankelijk het aanwezig bodemtype, afhankelijk van 
de uitgevoerde afdekking. 

Het zaadmengsel dient voorafgaand ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de leidend 
ambtenaar. 

63.2.1. bermmengsel voor extensief beheer 
Samenstelling: 

 35% roodzwenk (Festuca rubra) 

 20% hardwenk (Festuca duriuscula) 

 10% grote vossenstaart (Alopecurus pratensis) 

 5% groot streepstaart (Crepis biennis) 

 5% goudhaver (Trisetum flavescens) 

 25% kruidenzaden met meerjarige soorten volgens  63.2.2.1 

 
dosering : 5g/m (500gr/are) 

63.2.2. mengsel van kruidenzaden 

63.2.2.1 Meerjarige soorten 

 3% Achilea millefolium (duizendblad) 

 3% Knautia arvensis (beemdkroon) 

 2% Geranium pratense (Beemdooievaarsbek) 

 3% Pimpinella major (grote bevernel) 

 3% Tragopogon pratensis (gele morgenster) 

 2% Centaurea jacea (Knoopkruid) 

 3% Leucanthemum vulgare (Margriet) 

 2% Pastinaca sativa (Pastinaak) 
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 2% Leontodon hispidus (Ruige leeuwentand) 

 2% Plantago lanceolata 
 
dosering : 1,5gr/m (150gr/are) 
 

63.2.2.2 aanvullend mengsel éénjarige soorten 

 5% Agrostemma githago (Bolderik) 

 5% Centaurea cyanus (Korenbloem) 

 5% Papaver dubium (Bleke klaproos) 

 5% Papaver Rhoeas (Grote klaproos) 

 5% Tripleurospermum maritimum (Reukloze kamille) 
 
dosering : 0,5gr/m (50gr/are)    

63.3 Samenstelling voor graszadenmengsels voor grasmatten 

63.3.1 basismengsels van graszaden 

De soorten en variëteiten van graszaden zijn de volgende: 

bermmengsel voor intensief beheer 
Samenstelling: 

 10% Roodzwenk fors (Festuca rubra rubra) 

 30% Veldbeemd (Poa pratensis) 

 20% Roodzwenk fijn (Festuca rubra trichofilia) 

 20% Roodzwenk gewoon (Festuca rubra commutata) 

 20% Engels raaigras (Lolium perenne) 
gecoat ; biologische kiemversneller 
 

Dosering:   

 Machinaal 150kg/ha  

 Handmatig : 300kg/ha 

63.5 Aanvaarding of weigering 

Een staal van het graszaad en beschrijving ervan is voorafgaandelijk voor te leggen aan de leidend 
ambtenaar. Het type graszaad zal aan te passen zijn aan de streek en de bodemgesteldheid. Het 
type graszaad kan nooit als reden voor het mislukken van het gazon aanvaard worden, ongeacht 
het voorschrijven van het bepaald type door het ontwerpbureau. 

65 MATERIALEN VOOR BOOMSTEUNEN 

65.2 Kastanje houten boompalen 
Kastanje rondhouten boompalen; 
Onbehandeld; 
Gepunt; 
Lengte 200 cm, diam 80/100 mm.  

 
De aannemer voorziet de levering en plaatsing van 1 boombanden per  boompaal. Zwart rubber. 
Deze dienen aangebracht te worden volgens de richtlijnen van de leidende ambtenaar. 
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66 HOUTACHTIGE GEWASSEN 
Algemene nota: 
Alle te leveren planten vóór de levering op de werf goedgekeurd te worden door de leidend 
ambtenaar. De aannemer verwittigt de leidend ambtenaar minimum één week op voorhand. De 
volledige partij planten dient gekeurd te worden, zowel hoogstambomen als heesters en 
desgevallend kruidachtige gewassen. 
Na de keuring maakt de leidend ambtenaar een verslag op (binnen de 3 werkdagen). Pas na 
goedkeuring van de partij mogen de aanplantingswerken aangevat worden. 
Na de keuring worden de planten nog dezelfde dag ingekuild, met uitzondering van 
containerplanten. Bij weigering worden de afgekeurde planten onmiddellijk van de werf 
verwijderd. De nieuwe levering ter vervanging van de afgekeurde partij dient eveneens gekeurd te 
worden zoals hierboven beschreven. 
De ingekuilde planten worden slechts één voor één verwerkt, zodat uitdroging van wortels of kluit 
uitgesloten is. 

66.1. Bosgoed 
(3-jarige planten) 

Carpinus betulus, h100-125, 1+2, 2tak+, Bw ; 
Acer campestre, h60-100, 1+2, 2tak+, Bw ; 
Corylus avellana, h100-125, 1+2, 2tak+, Bw ; 
Viburnum opulus ‘Roseum’, 60-100, 1+2, 3 tak+, Bw ; 
Cornus mas, 1+2, 60-100, 3 tak+, Bw ; 
Quercus robur, 120-150, 1+2, Bw. 

66.2. Heesters 
Paeonia lutea,Co 30-40 
Lonicera nitida 'Elegant', Co 30-40 
Symphoricarpos chenaultii 'Hancock', Co 30-40 
Magnolia soulangeana 'Alba superba', Co 50-60 
Hydrangea paniculata 'Praecox', Co 50-60 
Hydrangea paniculata 'Unique', Co 50-60 
Ilex aquifolium, 60-80, breedte 40, volle struik, kluit 

66.3. Bomen 

66.3.2 Vrij uitgroeiende bomen 
Phellodendron amurense, plantmaat 250-300, 2stam+, 3x Vpl, Dkl, kluitdiameter min 60cm, 
kluithoogte +/- 55/60cm 
Cercidiphyllum japonicum, plantmaat 250-300, 2stam+, 3x Vpl, Dkl, kluitdiameter min 
50cm, kluithoogte +/- 55/60cm (ref foto) 

Cercidiphyllum japonicum, plantmaat 300-350, 2stam+, -4x Vpl, Dkl, kluitdiameter min 
70cm, kluithoogte +/- 55/60cm (ref foto) 
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Prunus yedoensis, plantmaat 40-45H, 200-250B+, 3 tak+, 4x Vpl, Dkl, kluitdiameter min 
80cm, kluithoogte +/- 55/60cm (Ref foto) 

 
Carpinus betulus, 18/20, 3x Vpl, Dkl, kluitdiameter min 60cm, kluithoogte +/- 55/60cm 

66.3.3 Hoogstambomen 
Quercus robur, 20/25, 4x Vpl, Dkl, kluitdiameter min 60cm, kluithoogte +/- 55/60cm 
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Tilia cordata, 18/20, 3x Vpl, Dkl, kluitdiameter min 60cm, kluithoogte +/- 55/60cm 

Carpinus betulus, 18/20, 3x Vpl, Dkl, kluitdiameter min 60cm, kluithoogte 55/60 
Carpinus betulus, 20/25, 4x Vpl, Dkl, kluitdiameter min 80cm, kluithoogte +/- 70cm 

Robinia pseudoacacia 'Bessoniana', 18/20, 3x Vpl, Dkl, kluitdiameter min 60cm, kluithoogte 
+/- 55/60cm 

66. 6 Hagen 

67 KRUIDACHTIGE VEGETATIES 
Maat p9, tenzij anders vermeld 
 
Het is niet toegelaten andere soorten of cultivars te leveren dan voorkomend in de lijst, tenzij met 
voorafgaandelijke goedkeuring van de ontwerper. 

67.2. Vaste planten  
Achilea 'Moonshine' 
Adiantum pedatum 'Imbricatum' 
Agastache 'Black Adder' 
Agastache 'Blue Fortune' 
Ajuga reptans 'Black Fox' 
Anemone 'Andrea Atkinson' 
Aquilegia vulgaris 
Aruncus 'Horatio' 
Aster frikartii 'Monch' 
Aster frikartii 'Wunder von Stäfa'  
Aster novae-Anglae 'A.an A.Pötschke' 
Astrantia 'Buckland' 
Astrantia major 'Jitse' 
Astrantia major 'Shaggy' 
Bergenia 'Bressingham White' 
Campanula sarmatica 'Hemelstraling' 
Coreopsis tripteris 'Mostenveld' 
Dryopteris cycadina 
Echinacea purpurea 
Echinacea purpurea 'Fatal attraction' 
Echinacea purpurea 'Purple Prairie' 
Eomecon chionantha 
Eupatorium maculatum 'Atropurpureum' 
Eupatorium maculatum 'Phantom' 
Euphorbiae amygdaloides 
Foeniculum vulgare 
Gallium odoratum 
Gaura lindheimeri 'Whirling Butterflies' 
Helenium 'Goldrausch' 
Molinia caerulea 'Poul Petersen' 
Omphalodes verna 
Paeonia lactiflora 'Nippon Beauty' , p12 
Persicaria amplexicaulis 'Alba' 
Persicaria amplexicaulis 'Fat Domino' 
Persicaria amplexicaulis 'Speciosa' 
Persicaria filiformis 
Polygonatum latifolium 
Polypodium vulgare 
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Pulmonaria officinalis 'Sissinghurst White' 
Saxifraga urbium 
Scabiosa columbaria 
Schizachyrium scoparium 'Jan's Wildwest' 
Verbena bonariensis 
Verbena hastata 'Blue Spires' 
Veronicastrum virginicum 'Fascination' 
Viola odorata 

69 BOLGEWASSEN 
bol, bloeibare maat. 
geen pot of container 

 Narcissus thalia 

 Allium atropurpureum 

 Narcissus 'February Gold' 

83 WORTELGELEIDING 
 100% HDPE 

 100% recyclebaar 

 UV-bestendig 

 Bestand tegen chemische elementen 

 Ongevoelig voor wortelgroei, vuil en micro-organismen 

 Afmetingen : L220cm x H45cm  gewicht : 1,3kg 
 

 
 

Gewicht  

1967 g/m² 
 

DIN EN ISO 9864  

Dikte bij 2 kPa  
2,05 mm 

 
DIN EN ISO 9863-1  

Doordrukweerstand  
4172 N 

 
DIN EN ISO 12236  

Trekweerstand MD  
37,9 kN/m 

 
DIN EN ISO 10319  

Trekweerstand breedte CMD   



 51 

 38,5 kN/m DIN EN ISO 10319 

Rek bij breuklengte MD  
18,5 % 

 
DIN EN ISO 10319  

Rek bij breukbreedte CMD  
17,7 % 

 
DIN EN ISO 10319  

 

 

84 KLUITVERANKERING MET GRONDANKERS 
Set bestaande uit: 3 gesloten ankerbanden met grondankers (0,7 m)  
1 kokos kluit-beschermingsmat (Ø 45 cm)  
1 spanband met ratel (2 m)  
drijfstang.  
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HOOFDSTUK 4 – ALGEMENE VOORBEREIDENDE WERKEN EN 
GRONDWERKEN 

1 VOORBEREIDENDE WERKEN 

1.1 Beschrijving  

1.1.1 Verwijderen van houtachtige gewassen 

1.1.1.2 Beschrijving 
 

1.1.1.2.C Vellen van bomen 
 
Bij het vellen van bomen is inbegrepen: 

 de afvoer van alle plantmateriaal op een erkende stortplaats. 
 
Het vellen van bomen is aangeduid in de opdrachtdocumenten (plan 272_UV_Meerspoort_01). 
 

1.1.1.2.E Volledig ontstronken van bomen 
 

Bij het volledig ontstronken van bomen is inbegrepen: 
 de afvoer van alle plantmateriaal op een erkende stortplaats. 
 

Het volledig ontstronken van bomen is aangeduid in de opdrachtdocumenten (plan 
272_UV_Meerspoort_01). 

1.1.1.3 Meetmethode voor hoeveelheden 
 
Het vellen van bomen en het volledig ontstronken van bomen wordt opgemeten in forfaitaire 
hoeveelheden (FH) en uitgedrukt in stuks. 

1.1.2 Op- en afbraakwerken, al of niet voor hergebruik 

1.1.2.3 Opbreken van verhardingen 
 

Het opbreken van verhardingen omvat: 
Het opbreken en verwijderen van ongewapende betonverharding en fundering en 
onderfundering. De betonverharding die moet worden opgebroken is aangeduid in de 
oprachtdocumenten (plan 272_UV_Meerspoort_01). 

- Het opbreken van straatstenen met behoud van de straatstenen voor later hergebruik. De 
straatsteenverhardingen die moeten worden opgebroken zijn aangeduid in de 
opdrachtdocumenten 
(plan 272_UV_Meerspoort_01). 

- Het opbreken en verwijderen van silex betontegels. De betontegelverhardingen die moeten 
worden opgebroken zijn aangeduid in de opdrachtdocumenten (plan 
272_UV_Meerspoort_01). 

- Het opbreken van fundering/onderfundering gebonden met cement/puzzolaan maar zonder 
wapeningen. De funderingen/onderfunderingen die moeten worden opgebroken zijn 
aangeduid in de opdrachtdocumenten (plan 272_UV_Meerspoort_01). 

 

De opbraakmaterialen worden afgevoerd naar een vergunde stortplaats. 
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1.1.2.4 Opbreken van lijnvormige elementen 

 
Het opbreken van lijnvormige elementen omvat: 
- Het opbreken van kantopsluitingen met fundering en onderfundering, met behoud voor later 

hergebruik. De geprefabriceerde trottoirbanden die moeten worden opgebroken, met behoud 
voor later hergebruik, zijn aangeduid in de opdrachtdocumenten (plan 
272_UV_Meerspoort_01). 

1.1.2.7 Op- en afbreken van massieven, constructies, kleine kunstwerken en afsluitingen (POST 
ONDER VOORBEHOUD VAN GOEDKEURING VAN OPDRACHTGEVEND BESTUUR) 
 
Het op- en afbreken van massieven, constructies, kleine kunstwerken en afsluitingen omvat: 
- Het verplaatsen van een hydrant. De hydrant die verplaatst moet worden is aangeduid in de 

opdrachtdocumenten (plan 272_UV_Meerspoort_01). 

1.1.4 Werken voor groenaanleg 

1.1.4.1 Afpalingswerken 
 

1.1.4.1.B Beschrijving 
 
Uitzetten van het tracé van de werken : 

De toleranties bij het uitzetten van het tracé der werken bedragen 0,5 cm in hoogte en 5 cm in 
grondplan. Het tracé van de werken wordt door de aannemer uitgezet overeenkomstig de plannen 
en de bepalingen ter plaatse gegeven door de leidende ambtenaar. De kosten hieraan verbonden 
zijn een last van de aanneming. 

1.1.5 Plaatsbeschrijving 
 

Tegensprekelijke plaatsbeschrijvingen 
De aannemer is verplicht tot het (laten) opmaken van tegensprekelijke plaatsbeschrijvingen door 
middel van een volledige beschrijving en/of gebruik maken van audiovisueel materiaal. 
 

De aannemer die de werken zal toegewezen krijgen zal binnen de 30 kalenderdagen en sowieso 
voorafgaandelijk aan de uitvoering een omstandige plaatsbeschrijving laten opmaken door een 
daartoe beëdigd schatter van  onroerende goederen. 
Deze zal een omstandige beschrijving maken vanaf de straat tot aan de bouwplaats, met 
fotoreportage en vermelding van alle materialen en toestanden die hij aantreft.  
De aannemer zal planmatig aanduiden welke zone hij zal gebruiken voor het bereiken van de 
bouwplaats en voor zijn werfinrichting. Op het plan van de bestaande toestand dienen alle 
vaststellingen ter plaatse; beschadigingen, afwijkingen, gebreken, verzakkingen, hoogtepunten, 
riolering, kabels, beplanting, e.d.m., grafisch weergegeven te worden. 
De verschillende gebreken worden genummerd op het plan, corresponderend met een lijst van de 
opsomming van de vaststellingen en eveneens geïllustreerd aan de hand van een fotoreportage. 
Dit plan dient tegensprekelijk voor akkoord verklaard en gehandtekend worden door de 
verschillende partijen. 
De aannemer mag in geen geval materialen stockeren en/of transporteren over de ondergrondse 
parking. Alle te gebruiken middelen zullen voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd worden. 
 
De plaatsbeschrijving en fotoreportage dient in 4 exemplaren op papier en 1 maal digitaal 
overhandigd te worden aan de betrokken partijen (opdrachtgevend bestuur, 
veiligheidscoördinator, ontwerper en aannemer). 
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Het opdrachtgevend bestuur behouden zich het recht toe om aan de aannemer aanvullende 
informatie of aanpassingen aan zijn voorzorgsmaatregelen en/of middelen op te leggen. Ook indien 
de plaatsbeschrijving geen afdoend beeld geeft op de aanvangssituatie kunnen de ontwerpers of 
de aanbestedende overheid verdere aanvullingen van het bundel vragen. 
Na akkoordverklaring zullen alle betrokken partijen een exemplaar ontvangen van het totale 
bundel. 
Het opmaken van de plaatsbeschrijving is een last van de aanneming. 

De aannemer draagt de volle verantwoordelijkheid met betrekking tot de tijdige en volledige 
opmaak van de nodige plaatsbeschrijvingen. 

 

1.2. Meetmethode voor hoeveelheden 
 
Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Het opbreken en afvoeren van verhardingen wordt opgemeten in m2. 
Het opbreken van funderingen/onderfundering wordt  opgemeten in m3. 
Het opbreken van lijnvormige elementen wordt opgemeten in m. 

De afpalingswerken worden opgegeven volgens globale prijs (GP). 
De plaatsbeschrijving wordt opgegeven volgens globale prijs (GP). 
 

2 DROOG GRONDVERZET 

2.1 Beschrijving  
 

Het droog grondverzet dient te gebeuren zoals aangegeven in de opdrachtdocumenten (plan 
272_UV_Meerspoort_01).  

2.1.2 Uitvoering 

2.1.2.2 Uitgraving 
 
Uitgraving met voorlopig opslaan op een tijdelijke werfopslagplaats omvat: 
- plaatselijke uitvoering: het uitgraven van gronden die niet geschikt zijn voor aanplanting; 
- in compacte grond: het uitgraven van het baanbed voor funderingen van nieuwe verhardingen 

 
De uitvoeringsmiddelen worden overgelaten aan de keuze van de aannemer, die er de volledige 
verantwoordelijkheid voor opneemt. 

2.1.2.4 Afdekking 
 

Afdekking met teelaarde omvat: 
- het afdekken met teelaarde van alle beplantingsvakken,  

met uitgegraven bodem, afkomstig van de werf,  
met uitgegraven bodem, afkomstig van de patio’s. 
 

De herkomst van uitgegraven bodem, afkomstig van de werf betreft: 
Ter plaatse gestockeerde gronden afkomstig van de bouwwerf van de gebouwen. 
 
Bij het afdekken van de bodem dient rekening gehouden te worden dat de bovenste laag van 
minstens 80 cm niet toegelaten is voor de afdekking. Deze gronden worden niet gebruikt. Enkel de 
onderlagen van de gestapelde gronden worden aangewend voor de afdekking. 
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De uitvoeringsmiddelen worden overgelaten aan de keuze van de aannemer, die er de volledige 
verantwoordelijkheid voor opneemt. 

2.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
 
Uitgravingen worden opgegeven in forfaitaire hoeveelheden (FH) en uitgedrukt in m3. 
Afdekking met teelaarde wordt opgegeven in vermoedelijke hoeveelheden (VH) en uitgedrukt in 
m3. 
 

11 VERWERKEN VAN BOOMSUBSTRAAT (bijgevoegd artikel) 

11.1 Beschrijving 
Het substraat wordt kant en klaar geleverd op de werf. Vermenging en samenstelling heeft plaats op site 
van het bedrijf die het substraat aanmaakt. 

11.1.2 Materialen  
 
De materialen zijn: 
- Boomsubstraat volgens 3-62.10; 
- Hydro absorberende bodemverbeteringsmiddelen aan 2kg/m3 volgens 3-62.2 . 

11.1.3 Kenmerken van de uitvoering 
 

Wanneer de ondergrond onder het aan te brengen mengsel bestaat uit verharde lagen (niet 
penetreerbaar met een puntstaaf van 1 cm² en een druk > 1,5 MPa) moeten die lagen gebroken 
worden om de doorwortelbare diepte te herstellen. Indien die ondergrond bestaat uit anaërobe 
lagen met moerasgasuitstoot (zogenaamde ‘blauwe’ lagen) moeten die lagen worden verwijderd 
en vervangen door teelaarde, tenzij ze onder de grondwatertafel liggen. 
Wanneer voor de werken water in de plantput staat, dan wordt het aanwezige water en het 
onderliggend slib verwijderd vooraleer het mengsel aangebracht wordt. 

 
Het substraat wordt aardvochtig aangeleverd en zonder tussenbewerkingen in de plantput 
verwerkt. Het boomsubstraat slechts met de voeten verdichten rond de boomwortels. Vermijd 
holle ruimtes tussen de boomwortels door tijdens de aanplanting blote wortelaanplanting 
voldoende op te schudden. 
 
Wordt eveneens toegepast in de plantputten van de speelvloer. Het substraat is hier toegepast als 
fundering voor de naadloze speelvloer. Afwerking : 5cm onder afgewerkt niveau van de naadloze 
speelvloer. 
 

De hydro absorberende bodemverbeteringsmiddelen worden met het substraat homogeen vermengd, à 
rato van 2kg/m3. Volgens gebruiksaanwijzingen productiefirma. 
 

11.1.3 Meetmethode voor hoeveelheden 
 
Het substraat wordt opgegeven in vermoedelijke hoeveelheden (VH) en uitgedrukt in m³. 

11.1.4 Controles 
 

De controles omvatten: 
- de voorafgaande technische keuring van de materialen; 
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- de a posteriori uitgevoerde technische keuringen. 

De a posteriori uitgevoerde technische keuringen omvatten steekproefsgewijze of stelselmatige 
controles om na te gaan of de uitvoering overeenkomstig de beschrijving is. 

 

12 VERWERKEN VAN DAKTUINSUBSTRAAT 

12.1 Beschrijving 
 

Het substraat wordt kant en klaar geleverd op de werf. Vermenging en samenstelling heeft plaats op site 
van het bedrijf die het substraat aanmaakt. 

12.1.2 Materialen  
 

De materialen zijn: 
- daktuinsubstraat volgens 3-4.9 
 

12.1.3 Kenmerken van de uitvoering 

12.1.3.1 Dikte van de laag 
Variabel in dikte volgens de patio’s,  gemiddeld 30 cm, fijn profilering ter plaatse, met 
landschappelijke heuvels, zoals aangeduid in de opdrachtdocumenten (plan 
272_UV_Meerspoort_02). 

12.1.3.2 Wijze van uitvoering 
In silowagen wordt het substraat op het dak geblazen (tot 50 m hoog en 120 m ver) en dit op 
gewenste dikte. 

 

11.1.3 Meetmethode voor hoeveelheden 
 

Het substraat wordt opgegeven in forfaitaire hoeveelheden (FH) en uitgedrukt in m³. 
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HOOFDSTUK 5 – ONDERFUNDERINGEN EN FUNDERINGEN 
 

VOORAFGAANDE NOTA 
Boomputten in verhardingsoppervlakte : Fundering mag niet doorlopen. 
De randen mogen eveneens geen afgeschuinde stut hebben, t.b.v. aan te brengen 
wortelgeleidingssysteem. 

2 WAPENEN VAN DE ONDERFUNDERING OF FUNDERING 

2.1 Beschrijving  
 
Het wapenen van de onderfundering of fundering omvat: het leggen van wapening op het 
baanbed. De plaatsing van geotextiel dient het opstijgen en doordringen van fijne, ongewenste 
deeltjes in de fundering te voorkomen. 

 
Het wapenen van de onderfundering of fundering wordt toegepast bij: 
- betonstraatsteenverhardingen 
- grind in kunststofplaat verhardingen 
 

2.1.1 Materialen 
 
De materialen zijn: 
- geotextiel voor het wapenen van de onderfundering of fundering volgens 3-13.2.1.4 
 

2.1.2 Uitvoering 
 

De geotextielbanen dienen gelegd te worden met een overlapping van minstens 80 cm. Zolang de 
membranen niet met een voldoende dikke laag onderfunderingsmateriaal zijn afgedekt, is alle 
verkeer erover verboden om elke doorboring te vermijden. 

2.2 Meetmethodes voor hoeveelheden 

 
Het wapenen van de onderfundering of fundering wordt opgegeven in forfaitaire hoeveelheden 
(FH) en uitgedrukt in m2. 

3 ONDERFUNDERING  

3.3 Onderfundering type II 

3.3.1 Beschrijving 

Betreft: 
Het betreft de onderfundering van grind-kunststofplaten, uitgewassen beton en 
betonstraatsteenverharding. 

3.3.1.1 Materialen 
 
Niet-continue korrelverdeling 

De materialen zijn: 
- betongranulaat volgens 3-7.1.1.1.B.3 
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3.3.1.2. Dikte van de lagen 

 
De nominale dikte van de onderfundering wordt gegeven in de opdrachtdocumenten (plan 
272_UV_Meerspoort_06). 

De dikte is afhankelijk van: 
- Het type verharding; 
- De totale beschikbare opbouw. 

3.3.1.3 Uitvoering 
 

De betongranulaatfundering wordt in 1 laag aangebracht en nadien getrild. De fundering wordt 
onder dezelfde helling aangebracht als de egalisatielaag. 

3.3.2 Meetmethode voor hoeveelheden 

 
Onderfunderingen worden opgegeven in forfaitaire hoeveelheden en uitgedrukt in m2. 
 

4 FUNDERINGEN 

4.1 Algemene bepalingen 

4.1.1 Beschrijving 
 

De bescherming tegen uitdroging: 
voor zandcementfunderingen en voor funderingen van schraal beton : 
behoudens in die gedeelten van het werk, waar de fundering uitsluitend onder lijnvormige 
elementen wordt aangelegd, zal een bescherming tegen uitdrogen worden aangebracht door het 
gelijkmatig verstuiven van een nabehandelingsproduct volgens 3-15. naar rata van 150 g/m²; deze 
beschermingslaag mag weggelaten worden, indien de eropkomende verharding, bestrating of 
lijnvormig element nog dezelfde dag wordt aangelegd en/of geplaatst en de weersomstandigheden 
gunstig zijn; 

4.1.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
 
Voor zandcementfunderingen en voor funderingen van schraal beton dient voor het aanbrengen 
van de bescherming tegen uitdrogen door het gelijkmatig verstuiven van een 
nabehandelingsproduct inbegrepen te zijn in de post van de fundering. 

 

4.7 Zandcementfundering 

4.7.1 Beschrijving 

Betreft: 
Het betreft de fundering van de naadloze speelvloer. 

4.7.1.2 Kenmerken van de uitvoering 

4.7.1.2.B Dikte van de laag 
 
De funderingslaag heeft een vermoedelijke nominale dikte van 20 cm, zoals aangeduid in de 
opdrachtdocumenten  (plan 272_UV_Meerspoort_06). 
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De dikte is afhankelijk van: 
- Het type verharding; 
- De totale beschikbare opbouw. 

7.2.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
 
Zandcementfunderingen worden opgegeven in forfaitaire hoeveelheden en uitgedrukt in m2. 
 

4.9 Fundering van schraal beton 

4.9.1 Beschrijving 

Betreft: 
Het betreft de fundering voor betonstraatsteenverhardingen en de fundering en stut van schraal 
beton voor lijnvormige elementen. 

4.9.1.1. Materialen 
Nabehandelingsproducten volgens 3 -15. 

4.9.1.2 Kenmerken van de uitvoering 

4.9.1.2.B Dikte van de laag 
 

De funderingslaag heeft een vermoedelijke nominale dikte van 20 cm, zoals aangeduid in de 
opdrachtdocumenten  (plan 272_UV_Meerspoort_06). 
 
De dikte is afhankelijk van: 
- Het type verharding; 
- De totale beschikbare opbouw. 

4.9.1.3. Wijze van uitvoering dwarsvoegen : 
 

a) Uitzetvoegen : 
- diepte : volledige funderingsdikte 
- materiaal : houten plank (dikte 25 mm) die na verharding van de fundering verwijderd 
 wordt   
- te plaatsen op de plaatsen aangeduid op het grondplan of op aanwijzing van het 

opdrachtgevend bestuur 
- na verwijderen van voegplank dient de uitzettingsvoeg gedicht te worden met een 

geëlastomeriseerde gewapende bitumineuze band met PE-film - breedte 100 mm 
overeenkomstig 3-14.2 (het plaatsen van de bitumineuze band is inbegrepen in de post van 
de fundering) 

b) Krimpvoegen : 
- diepte : 1/3 van de funderingsdikte 
- materiaal : 3 à 5 mm dikke geperste vezelstrip 

- te plaatse om de 5 meter 
c) Constructievoegen : 
- bij elke werkonderbreking van meer dan 2 uur 
- uit te voeren zoals uitzetvoegen  
d) Langsvoegen : 
- Maximale plaatbreedte = 4 meter 
- Te realiseren d.m.v. zaagsneden op diepte van 1/3 van de funderingsdikte 
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7.2.2 Meetmethode voor hoeveelheden 

 
Funderingen van schraal beton voor fundering van verhardingen worden opgegeven in forfaitaire 
hoeveelheden en uitgedrukt in m2. 

Funderingen van schraal beton voor lijnvormige elementen worden opgegeven in forfaitaire 
hoeveelheden en uitgedrukt in m. 
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HOOFDSTUK 6 – VERHARDINGEN 
 

VOORAFGAANDE NOTA: 
In de eenheidsprijzen voor uitvoeren van de bestratingen zijn alle aanpassingswerken nodig voor 
de afwerking en de verhardingen ter hoogte van het op peil brengen van sleutelmonden, 
putdeksels van de nutsmaatschappijen, rioolinspectieputten, keldervensters en dorpels 
inbegrepen. Eveneens inbegrepen de voegvulling tegenaan sleutelmonden, putdeksels, 
inspectieputten, enz... met vloeibare cementmortel van hetzelfde type als deze gebruikt voor het 
opvoegen van de verhardingen zelf. 

 

1 CEMENTBETONVERHARDINGEN (VOLGENS SB 250 VERSIE 3.0) 
 

Het SB 250 versie 3.1 is gebaseerd op gecertificeerd beton. Het gecertificeerd beton is nog niet 
verkrijgbaar op de markt. Omwille hiervan zal artikel 6-1 van SB 250 versie 3.0 nog steeds van 
toepassing zijn. 

1.2 Materialen 
 
Zie verdere artikels voor de beschrijving van de granulaten, bindingsvertrager, … 

1.3 Kenmerken van de uitvoering 

1.3.2 Meetkundige kenmerken 

1.3.2.1 Dikte 
 
De nominale dikte van de platen bedraagt 16 cm voor alle betonverhardingen. De 
betonverhardingen worden in één laag uitgevoerd. 

1.3.2.2 Lengte 
 
De maximum lengte van de betonplaten bedraagt 5 m. 

1.3.2.4 Dwarshelling 
 

De dwarshelling is aangeduid op de opdrachtdocumenten (plan 272_UV_Meerspoort_04). 
 

1.3.3 Meetkundige en constructieve kenmerken van de voegen en de wapening  

Belangrijke opmerking: 
Omwille van het esthetische karakter van de verharding dienen alle zaagsneden en voegen perfect 
rechtlijnig en volledig in overeenstemming met het voegenplan gerealiseerd worden. Hiertoe dient 
de aannemer het gepaste materieel en personeel in te zetten en eventueel verlichting te voorzien. 
In geval van afwijkingen van meer dan 1 cm van de voorziene rechte lijn kan het opdrachtgevend 
bestuur eisen dat de aannemer de aanliggende betonplaten, gelegen tussen de eerstvolgende 
correcte (rechtlijnige) dwarse krimp- of uitzettingsvoegen op zijn kosten opbreekt en heraanlegt. 

1.3.3.2 Dwarsvoegen 

1.3.3.2.A UITZETTINGSVOEG 
Er wordt een dwarse uitzettingsvoeg aangebracht volgens aanduiding op plan (plan 
272_UV_Meerspoort_04). 
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1.3.3.2.B KRIMPVOEG 

De dwarse krimpvoegen worden gedeuveld en worden voorzien van sponning. De krimpvoegen 
worden 8 cm diep ingezaagd. 

 1.3.3.3 Langsvoegen 

1.3.3.3.B LANGSE WERKVOEG 
De betonverharding dient zo worden uitgevoerd dat er geen langse werkvoegen zijn. De weg wordt 
in één bewerking op de volledige breedte aangelegd. 

1.3.3.5 Deuvels 
Er worden deuvels voorzien in de krimpvoegen. Ze worden vooraf geplaatst op metalen steunen. 
De deuvels zijn voorzien van kunststof omhulling en hebben een CE-markering. 

1.3.3.6 Wapening 

De plaat wordt voorzien van een wapeningsnet diam8/diam8/100/100, dewelke is inbegrepen in 
de post beton. 
 
De gebruikte draden en staven beantwoorden aan NBN A24-303 en -304, en zijn van klasse BE 500 
S of DE 500 BS. Het type DE 500 AS is niet toegelaten. 

 
De netten worden in de fabriek gelast. 
Het gebruik van dubbelstaven wordt toegestaan. De aannemer legt een wapeningsplan voor aan de 
ontwerper. 

 
De overlappingslengte van de hoofdwapeningen van de geprefabriceerde netten wordt bepaald op 
de plannen.  Wat de verdeelwapening betreft worden de netten met een overlapping van een 
volledige maas gelegd en aan de hoeken gebonden.  De nodige afstandshouders worden voorzien 
om de vereiste betondekking te verwezenlijken. Voor een dubbel net worden stalen 
afstandshouder gebruikt. 

 

1.3.4 Kenmerken van het beton 
 
Uitgewassen beton 
De toe te passen betonverharding is een uitgewassen cementbetonverharding. De samenstelling 
van de granulaten is zodanig dat een bruin/grijs uiterlijk wordt bekomen. 
 

Hiertoe dient de aannemer verschillende proefplaten te gieten waarbij voor de betonsamenstelling 
verplicht gebruik dient gemaakt van de granulaten uit de twee basissamenstellingen zoals hierna 
opgelijst: 

 
• Basis grijze samenstelling 
0  Zand: grof rivierzand 
0 Fijne steentjes: minimum 500 kg/m³ aan wit en zwart gekleurde steentjes, begrepen tussen de 
korrelmaten 2 mm en 8 mm, opgesplitst in de helft witte steentjes (bijvoorbeeld “H Kwarts split”) 
en de helft zwarte steentjes (bijvoorbeeld basalt of “labrador”). De PSV van de voorgestelde 
gebruikte steentjes bedraagt minimum 48 
0 Grovere fractie: porfier verdeeld over de fracties 6,3/14 en 14/20. De eisen van het SB 250 zijn 
integraal van toepassing. 
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Er wordt verplicht gebruik gemaakt van het cementtype CEM III/A 42,5 N LA Het gebruik van een 
luchtbelvormer is verplicht. 
 
De aannemer dient proefplaten te maken waarbij deze basissamenstellingen worden gemixt in 
verschillende verhoudingen. De proefplaten worden in 2 beoordelingsfases gestort. Voor de eerste 
fase worden 4 proefplaten vervaardigd. 

 
Elke proefplaat heeft minimale afmetingen van 1 x 1 m en een dikte van 15 cm. Van elke 
samenstelling worden twee proefplaten gegoten, waarbij de ene proefplaat licht wordt 
uitgewassen en de andere proefplaat diep wordt uitgewassen. 
 
Op basis van de beoordelingen van de eerste set proefplaten zal de aannemer worden gevraagd 
om voor een tweede beoordelingsfase 2 proefplaten te gieten met een door het bestuur gekozen 
samenstelling (die kan afwijken van de samenstelling in de eerste beoordelingsfase) en een 
gekozen uitwassingsmethode (diep/ondiep). 

 
Op basis van de beoordelingen op de tweede set proefplaten zullen de definitieve samenstellingen 
van de ‘bruin/grijze’ samenstelling worden vastgelegd, samen met de gewenst uitwassingsdiepte. 
Deze samenstelling wordt verder aangehouden voor het uitvoeren van de verhardingen. 

 
De beoordeling van de proefplaten zal 14 dagen na het uitharden en na het uitvoeren van de 
nabehandeling gebeuren. Deze proeven worden onmiddellijk na het gunnen van de opdracht 
opgestart. 
 

Curing compound welke zou worden aangewend, is transparant. 
 

1.4 Wijze van uitvoering 

1.4.1 Algemene bepalingen 
 

De aannemer dient de werken uit te voeren met ervaren personeel gezien de hoge graad van 
afwerking die verwacht wordt. De aannemer is ervoor verantwoordelijk dat het gehele werk wordt 
uitgevoerd met een constante kwaliteit en identieke aanblik qua structuur, kleur, textuur na het 
uitwassen. 
 
Op plaatsen waar lokale elementen zoals putranden in de verharding dienen te worden ingewerkt, 
dient de aannemer, te zijnen laste, rond deze elementen een wapening in de verharding aan te 
brengen volgens de figuur 3-12.4-1 (SB 250 versie 3.0). 
 

Het gebruik van luchtbelvormers is verplicht. 

1.4.6 Verwerking van het mengsel 
 

De verwerking gebeurt door middel van een vaste bekisting.  
Onder het beton dient een plastiekfolie te worden gelegd om het wegvloeien van de beton te 
voorkomen. Deze wordt niet afzonderlijk vergoed. 

1.4.10 Oppervlaktebehandeling 
 

1.4.10.1 Uitwassen van het steenslagskelet 
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Onmiddellijk na het storten van het beton wordt een aangepast oppervlakbindingsvertrager 
aangebracht door verstuiving van à rato 4 m² per liter. Een speciale verstuiver met aangepaste 
sluitkop zijn verplicht. De keuze van het type vertrager wordt bepaald in gezamenlijk overleg met 
de leidende ambtenaar en het bestuur, op basis van de gemaakte proefplaten. (zie eerder) 
 
De vertrager wordt enkel toegepast door verstuiving bovenop het vers beton tot een gelijkmatige 
dekking wordt verkregen. 

 
Het product is vrij van solventen (op waterbasis) en is niet ontvlambaar. 
 
Het uitwassen gebeurt na verharding van het beton, normaal de dag na het storten, door middel 
van een hogedrukreiniger met koud water. Omwille van de weeromstandigheden kan het gebeuren 
dat het uitwassen vroeger moet aanvatten om een uniform resultaat te bekomen. De volgorde van 
het storten is bepalend voor de volgorde van het uitwassen. 

 
Bij het uitwassen dient een bezinkingszone voorzien te worden, om verstopping van het 
rioleringsnet of vervuiling van de omgeving te voorkomen. Na het uitwassen wordt geheel 
overvloedig gespoeld met zuiver water. Het spoelwater is volledig onschadelijk voor het milieu. De 
leverancier van de gebruikte producten dient hieromtrent de nodige proefverslagen voor te leggen. 

 
Om aanliggende verhardingen of andere bouwelementen te beschermen tegen vervuiling door de 
bindingsvertrager dienen deze te worden afgeschermd met plastiekfolie. 
 
Extra beschermlaag tegen vervuiling 
Na uitharding en reiniging zal het oppervlak worden behandeld met een product dat beschermt 
tegen vervuiling. Dit behandelingsproduct beschermt de betonverharding tegen vlekken van alle 
aard, zoals motorolie, brandstoffen, dierlijke of plantaardige bevuiling, … 

 
Het product laat een snelle en eenvoudige reiniging toe aangezien het vuil niet doordringt tot in de 
poriën van het beton. Het product vormt een weerstand biedende film tegen slijtage en stoot 
vetten en plantaardige bestanddelen af. Het belet de uitbreiding van microvegetatie, verlevendigt 
de natuurlijke tint van het oppervlak en bevordert de curingwerking bij beton. 
 

Het product wordt door middel van verstuiving aangebracht op een droge of licht vochtige 
ondergrond. Bij een ondergrond zoals beton met lichte porositeit volstaat één laag. Deze wordt 
aangebracht bij een oppervlaktetemperatuur tussen + 5°C en +35 °C, en niet bij regenweer. 
  
Een overdosis van het product op vloeren met een lichte porositeit zoals beton kan in combinatie 
met water leiden tot een verhoogde gladheid. Doordat het een publieke ruimte betreft dient de 
aannemer met de nodige aandacht te werk te gaan om dit verschijnsel te vermijden. 

 

Dekkend vermogen: 4 tot 6m²/liter per laag, aangebracht met een tuinsproeier. 

1.4.12 Bescherming tegen uitdroging 
 

De breedte van de folie is gelijk aan deze van het te beschermen oppervlak plus 1 m, teneinde 
eveneens de zijkanten te beschermen en het plastiek door het aanbrengen van lasten goed op zijn 
plaats te houden. 

1.4.13 Bescherming tegen uitspoeling door neerslag 
 



 66 

Bescherming tegen uitspoeling door neerslag dient begrepen te zijn in de eenheidsprijs voor het 
aanleggen van cementbetonverhardingen. 

1.4.15 Bescherming tegen beschadigingen 
 
De aannemer blijft als enige verantwoordelijk voor iedere beschadiging van het verse beton, zelfs 
door derden.  

1.5 Meetmethode voor hoeveelheden 
 

Gewapende cementbetonverhardingen zijn opgegeven in forfaitaire hoeveelheden en uitgedrukt in 
m2. De wapeningsnetten en bijhorende afstandshouders worden voorzien in de post voor de 
betonverharding. 

1.6 Controles 
 
Voor al de tekortkomingen vastgesteld bij de controle tijdens de uitvoering, mag het 
opdrachtgevend bestuur de werken stilleggen tot op het ogenblik dat de aannemer de gewenste 
schikkingen zal hebben getroffen om de vastgestelde tekortkomingen te verhelpen. 

Zodanig stilleggen van de werken kan in geen enkel geval aanleiding geven tot termijnsverlenging 
noch enige vergoeding. 

1.6.3 Voorschriften 

1.6.3.8  Wateropslorping van het beton 

 
Indien de samenstelling van het betonmengsel niet bepaald is op basis van tabel 6.1.8 bedraagt de 
wateropslorping: 

Individueel < 7% 
Gemiddeld < 6,5% 

1.7 Specifieke kortingen wegens minderwaarde 

1.7.5 Gaafheid van de platen 
 
Gebrekkige platen mogen niet worden hersteld, maar dienen te worden opgebroken en 
heraangelegd. 

1.8 Buitengewone herstelling van gebreken (toegevoegd artikel) 
 

Scheuren en beschadigingen aan voegen worden hersteld, en een gedeeltelijke en/of volledige 
vervanging van afgekeurde platen wordt uitgevoerd, door en op kosten van de aannemer. 

 
De werkwijze(n) voor het uitvoeren der herstellingen en/of vervangingen, worden door de 
aannemer vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan het opdrachtgevend bestuur. 

3 BESTRATINGEN  

3.4 Bestrating van betonstraatstenen 

3.4.1 Beschrijving 

Betreft: 
De bestrating betreft: 
- Het herplaatsen van de gerecupereerde betonstraatstenen op een bed van zandcement;  
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- Het plaatsen van nieuwe betonstraatstenen op een bed van zandcement; 
- De werken die van voornoemde werken afhangen of ermee samenhangen, zoals: 

 in voorkomende gevallen het vooraf wegwerken van de oneffenheden van de 
fundering of, bij ontstentenis ervan, van het baanbed; 

 in voorkomende gevallen het vooraf effenen en verdichten van wielsporen in de 
fundering, of bij ontstentenis ervan, in het baanbed; 

 het vooraf van het oppervlak van de fundering of, bij ontstentenis ervan, van het 
baanbed verwijderen van alle plassen en ongewenste materialen. 

3.4.2 Materialen 
De materialen zijn: 

- zandcement volgens 5-4.7 

- betonstraatstenen volgens 3- 23.2 

3.4.3 Kenmerken van de uitvoering 

3.4.3.1 Bed van de bestrating  
Het bed van de bestrating is: zandcement. 

3.4.3.4. Dwarshelling van het oppervlak de bestrating  
De nieuw aan te leggen bestrating zal aansluiten op de bestaande niveaus en de huidige 
dwarshelling van de aanpalende bestaande verhardingen. 

3.4.3.7 Steenverband  
Het steenverband is: halfsteensverband, volgens bestaande toestand. 

3.4.3.8 Voegen  
3.4.3.8. A Breedte van de voegen 
Dezelfde voegbreedte zoals de bestaande betonstraatsteenverharding wordt aangehouden. 

 
3.4.3.8. B Voegvulling 
Dezelfde voegvulling wordt toegepast zoals voegvulling van de bestaande 
betonstraatsteenverharding. 
 

3.4.5 Meetmethode voor hoeveelheden 
De bestrating wordt opgegeven in forfaitaire hoeveelheden (FH) en uitgedrukt in m2. 
Het bed van zandcement wordt opgegeven in forfaitaire hoeveelheid (FH) en uitgedrukt in m2. 
 

4 ANDERE VERHARDINGEN 

4.6 Verharding met grind in grind-kunststofplaten (bijgevoegd artikel) 

4.6.1 Beschrijving 
 
De siergrindverharding omvat: 

het naast elkaar plaatsen en vastzetten van grind-kunststofplaten op een legbed van 
porfiersteenslag en opgevuld met siergrind. Op deze wijze wordt vermeden dat het grind zich kan 
verschuiven ten opzichte van elkaar. 
de werken die van voornoemde werken afhangen of ermee samenhangen, zoals: 
- het leveren en plaatsen van een geotextiel op de betongranulaatfundering;  
- het leveren en plaatsen van een legbed uit porfiersteenslag; 
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- in voorkomende gevallen het vooraf wegwerken van de oneffenheden van de fundering of, bij 
ontstentenis ervan, van het baanbed 

- in voorkomende gevallen het vooraf effenen en verdichten van wielsporen in de fundering of, 
bij ontstentenis ervan, in het baanbed; 

- het vooraf van het oppervlak van de fundering of, bij ontstentenis ervan, van het baanbed 
verwijderen van alle plassen en ongewenste materialen. 

 

3.7.1.1 Kenmerken van de materialen 
- geotextiel  
- porfiersteenslag, korrelgrootte 2/4 
- grind-kunststofplaten met de volgende specificaties: 
- siergrind, volgens 3-23.9 

4.6.3 Kenmerken van de uitvoering 

4.6.3.1 BED VAN DE BESTRATING 
Bovenop de fundering wordt een geotextiel geplaatst. 
De uitvoering omvat het leggen van banen geotextiel, derwijze dat ze zowel in langs- als in 
dwarsrichting elkaar minstens 80 cm overlappen, tenzij ze aaneengenaaid of gelast worden. 
Zolang het aangelegd geotextiel niet over minstens 15 cm dikte afgedekt is, is alle verkeer erop 
verboden. 
 

Het legbed van de grindverharding is porfiersteenslag, korrelgrootte 2/4. De vermoedelijke dikte 
van het legbed wordt aangegeven in de opdrachtdocumenten (plan 272_UV_Meerspoort_06), en 
bedraagt maximaal 5 cm.  

4.6.3.2 VLAKHEID VAN HET OPPERVLAK 
De oneffenheden zijn hoogstens 5 mm. 

4.6.3.3 HOOGTEVERSCHIL TUSSEN AANLIGGENDE KUNSTSTOFPLATEN 
De hoogteverschillen tussen aanliggende grind-kunststofplaten van het afgewerkte oppervlak zijn 
hoogstens 2 mm. 

4.6.3.4 LEGVERBAND 
Het verband is halfsteens met rijen loodrecht op de rijrichting. De voegen zijn in regel rechtlijnig. 

4.6.3.5 VOEGEN 
De grind-kunststofplaten sluiten tegen elkaar aan. Langs de buitenzijde van de verharding wordt 
een uitzettingsvoeg van 1 tot 1,5 cm aangehouden. 

4.6.3.6 VULLEN VAN DE HOLTEN 
Het vullen gebeurt zodanig dat het siergrind overal 1 cm boven de bovenkant van de grind- 
kunststofplaten blijft (overhoogte van 1 cm). 

4.6.4 Wijze van uitvoering 

4.6.4.1 AANLEGGEN VAN HET LEGBED 
Op de fundering wordt een geotextiel aangebracht. Hierop wordt het legbed bestaande uit 
porfiersteenslag korrelgrootte 2/4 geplaatst. De dikte is zodanig dat na verdichting de 
voorgeschreven dikte verkregen wordt.  

4.6.4.2 PLAATSEN VAN DE GRIND-KUNSTSTOFPLATEN 
Het plaatsen van de platen omvat:  
- het effenen van het legbed;  
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- het leggen van de grind-kunststofplaten. 

In aansluitingen op verhardingen of kantstroken worden de platen op maat gezaagd. Er worden 
geen passtukken verwerkt die kleiner zijn dan een halve plaat. Daartoe wordt in voorkomend geval 
de vorige plaat in de rij of de vorige rij passend ingekort. 

4.6.4.3 VULLEN VAN DE HOLTEN 
Het vullen van de holten gebeurt met siergrind volgens vereisten van de fabrikant. Nadien wordt 
de verharding vastgezet met een geschikte trilplaat. Na zetting wordt een extra laag siergrind met 
een nominale dikte van 1 cm aangebracht. 
 

4.6.5 Meetmethode voor hoeveelheden 
De grind-kunststofplaten en de geotextiel worden opgemeten in forfaitaire hoeveelheid (FH) en 
uitgedrukt in m2. 

Porfiersteenslag en siergrind worden opgemeten in forfaitaire hoeveelheden (FH) en uitgedrukt in 
m3. 
 

4.7 Verharding in valdempende gietvloer (bijgevoegd artikel) 

 
Verharding in valdempende gietvloer is opgebouwd uit een onderlaag in SBR rubber en een toplaag 
in EPDM rubber 

 
VOORAFGAANDE NOTA 
De verharding kan pas aangebracht worden NA de aanplanting van de bomen in de hiervoor 
voorziene uitsparingen in de naadloze speelvloer. 

4.7.1 Materialen 

4.7.1.1. SBR rubber granulaat (onderlaag) 
 
SB/NR rubber gebruikt in de onderlaag kan zowel nieuw materiaal als gerecycleerd materiaal zijn. 
Het granulaat is stofvrij en is voor 99,9 % vrij van textiel en staal. Er komen geen vreemde delen in 
voor zoals koper, glas, zand, steentjes,… 
De korrels liggen in de granulaatklasse 1,5/4 mm. 

Chemische eigenschappen:  
Aceton-extract : 7 +/- 3 % 
As : 7 +/- 3 % 
Carbon black : 31 +/- 3% 
Rubber : 55 +/- 3 % 

4.7.1.2. EPDM rubber granulaat (toplaag) 
 
EPDM rubber granulaat is afkomstig van nieuwe productie. De korrels zijn door en door gekleurd. 
Het materiaal voldoet aan de volgende minimum voorwaarden: Trekweerstand >6,0 mpa 
Rek tot breuk >700% Hardheid 60° shore A +/-5 
Theoretische densiteit 1,60 kg/dm³ Polymerengehalte >20% 
Kleurvastheid 5-4 afhankelijk van het gekozen kleur Korrelverdeling na zeven van de maat 1,0/3,5 
mm: 0,0-0.5 mm : 0,1 % 

0.5-1,0 mm : 0,4 % 
1,0-1,5 mm : 6,3 % 

1,5-2,0 mm : 20,8 % 
2,0-2,5 mm : 25,3% 
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2,5-3,0 mm : 24,2% 

3,0-3,5 mm : 18,2% 
3,5-4,0 mm : 4,2% 

> 4,00 mm : 0,5 % 

4.7.1.3. Bindmiddel 
 

Voor niet gevoelige kleuren: 
Er wordt een oplosmiddelvrij, vloeibaar één-component en elastisch bindmiddel op 
polyuretaanbasis gebruikt uit de Isocyanaatgroep op MDI/TDI basis. Het aandeel aan vrije TDI mag 
niet meer dan 0,5 % bedragen. 
Fysische en chemische eigenschappen:  
Vorm : vloeibaar 
Kleur : helder tot geelachtig transparant  

Vlampunt : >200°C volgens DIN 51755 
Dichtheid : 1,06 g/cm³ bij 20°C volgens DIN 53217  
NCO gehalte : 10 +/- 0,5% 
Wateroplosbaarheid : reageert met water 
Viscositeit : 2800 +/- 400 mPas bij 20°C volgens DIN 53018  
Dampdruk : 0,01 Pa 
Ecologie: bij contact met water worden onoplosbare en inerte polycarbamiden gevormd aan de 
contactvlakken. Polycarbamiden zijn volgens de ervaringen tot nu toe inert en niet afbreekbaar. 

 
Voor gevoelige kleuren: 
Er wordt een oplosmiddelvrij, vloeibaar eencomponent, niet gepigmenteerd en elastisch 
bindmiddel gebruikt op polyurethaanbasis, alifatisch type. Het bindmiddel heeft een vergaande 
verkleuringweerstand. 

Fysische en chemische eigenschappen:  
Vorm : vloeibaar 
Kleur : helder tot lichtgeelachtig transparant  
Vlampunt : >200°C volgens DIN 51755 
Dichtheid : 1,06 g/cm³ bij 20°C volgens DIN 53217  
NCO gehalte : 9,0 +/- 0,5% 

Wateroplosbaarheid : reageert met water 
Viscositeit : 3300 +/- 700 mPas bij 20°C volgens DIN 53018 

Ecologie: bij contact met water worden onoplosbare en inerte polycarbamiden gevormd aan de 
contactvlakken. Polycarbamiden zijn volgens de ervaringen tot nu toe inert en niet afbreekbaar. 

4.7.2 Uitvoering Voorbereiding 
 

De ondergrond dient voldoende stabiel te zijn om aan de toekomstige gebruiksbelastingen te 
kunnen voldoen. De ondergrond dient volledig effen te zijn, afgezien van niveauverschillen die met 
de valhoogte te maken hebben. 

Bij de plaatsing dient de ondergrond droog en stofvrij te zijn. Het gebruik van een primer is 
noodzakelijk indien de totale opbouw rubber minder dan 25 mm bedraagt. 

4.7.2.1 Opbouw 
 
Onderlaag SBR en toplaag EPDM 
Diktes, opbouw en kleur worden gespecificeerd in de meetstaat. Klassieke opbouw: 
-primer aangepast aan de ondergrond (tot dikte 30 mm.) 
-onderlaag in SBR/PU, dikte wordt bepaald door de valhoogte 
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-toplaag in EPDM/PU, dikte 10 mm, kleur uit onze standaard kleurkaart 

- boomputten : onderlaag van 40mm 

4.7.2.2 Aanleg 
 
De granulaten en het bindmiddel worden 3-5 minuten intensief gemengd in een 
dwangmenginstallatie. Het rubber wordt in 1 laag aangebracht en gelijkmatig verdicht. Indien er 
een toplaag aangebracht wordt, mag deze pas geplaatst worden na voldoende uitharden van de 
onderlaag om menging van de granulaten en scheuren in de onderlaag te vermijden. De 
minimumverhouding bindmiddel/rubber is 12% voor de onderlaag en 20% voor de toplaag. Bij 
regen dienen de werkzaamheden onmiddellijk stopgezet en worden de materialen die nog in 
binding zijn afgedekt. 
 

4.7.3 Meetmethode voor hoeveelheden 

 
De verharding in valdempende gietvloer wordt opgemeten in forfaitaire hoeveelheden (FH) en in 
m² in per dikte van de onderlaag in functie van de valdemping . 
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HOOFDSTUK 7 – RIOLERINGEN EN AFVOER VAN WATER 
 

3 TOEGANGS- EN VERBINDINGSPUT 

3.2 Geprefabriceerde toegangs- en verbindingsputten van PE of PP 

3.2.1 Beschrijving 

Betreft: 
Geprefabriceerde toegangsputten van PE omvat: 
- het grondwerk voor de bouwput; 
- het leveren en plaatsen van de fundering; 
- het leveren en plaatsen van de put; 
- het leveren en plaatsen van het PVC-deksel; 
- het aansluiten van bestaande en/of nieuwe leidingen. 

3.2.2 Materialen 
 
De materialen zijn: 
- zandcement volgens 9-1 
- geprefabriceerde toegangsputten in pvc 315, incl. afsluitdeksel volgens 3-36.1 

3.2.3 Uitvoering 
 
Fundering 
De fundering van zandcement heeft een vermoedelijke dikte van 10 cm uitkragend t.o.v. het 
grondvlak van het bodemelement (rioleringsplan). De dikte hangt af van het afgewerkte niveau en 
het afschot in de draineerbuis. 

 
Plaatsen van de inspectieput 

Nadat de aansluitingen van de leidingen en het plaatsen van de inspectieput op een fundering van 
zandcement zijn uitgevoerd, wordt rond de put over een hoogte van 2/3 van het putlichaam 
zandcement aangebracht. De verdere aanvulling gebeurt gelijkmatig en laagsgewijs met zand en 
telkens goed verdicht.  
 

Afdekking en afdekkingsinrichting 
Indien de inspectie putten zich bevinden in zones waar er gazon wordt aangelegd, of 
grindverharding, dienen de inspectieputten op 20cm onder het afgewerkte niveau geplaatst te 
worden. 

3.2.4 Meetmethode voor hoeveelheden 

 
De geprefabriceerde toegangsput, incl. fundering wordt opgemeten in forfaitaire hoeveelheden 
(FH) en uitgedrukt in stuks. 
 

 
5 AANSLUITING OP DE RIOLERING 

5.1 Beschrijving 

Betreft: 
Aansluiting op de riolering omvat het leveren en plaatsen van PVC buizen voor de aansluiting van 
drainage  en afvoerelementen op de riolering: 
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- de uitgraving van de sleuf; 
- de fundering en/of de omhulling van de buizen; 
- het laden van de uitgegraven bodem, het vervoeren naar de plaats van gebruik binnen de 

werfzone en het lossen; 
- het laden van de uitgegraven bodem per soort, het vervoeren naar de tijdelijke opslagplaats, 

het lossen en het stapelen per soort; 
- het afvoeren van de uitgegraven bodem die vrij kan gebruikt worden; 
- het leggen van de buizen; 
- de aanvulling van de sleuf; 
- de werken die van voornoemde werken afhangen of ermee samenhangen, zoals; 

 het drooghouden van de sleuf; 
 de instandhouding van de sleuf; 
 de ongeschonden bewaring; 
 de eventuele verlegging en terugplaatsing van kabels en leidingen. 

 

In patio 1 en 2 zal de opdrachtgever een aansluitingspunt voorzien. 
 
De toepassing van PVC 110, PVC 125, PVC 160 en PVC 200 mm zijn aangeduid in de 
opdrachtdocumenten (plan 272_UV_Meerspoort_04b). 

5.1.1 Materialen 
 
De materialen zijn: 

- grond volgens 3-3; 
- zandcement volgens 9-1; 
- buizen en hulpstukken voor riolering en afvoer van water volgens 3-24.4; 
- de uitgegraven bodem en de aanvullingsmaterialen moeten niet alleen voldoen aan de 

grondmechanische eisen volgens 3-3 en 3-5, maar ook aan de milieu-hygiënische 
kwaliteitseisen volgens het Vlarebo (Vlaams reglement betreffende de bodemsanering.) 

 

5.2 Meetmethode voor hoeveelheden 

 
Het leveren en plaatsen van PVC-buizen in een sleuf wordt weergegeven in vermoedelijke 
hoeveelheden (VH) en uitgedrukt in m. Koppelstukken, hoeken, T, aansluitingen, worden als 1 
meter gerekend. 

Het grondwerk en fundering is inbegrepen.  
 
6 RIOLERINGSONDERDELEN 

6.1 Straatkolken en/of trottoirkolken 

6.1.1 Plaatsen van straatkolken en/of trottoirkolken 

6.1.1.1 Beschrijving 

Betreft: 
De plaatsing straatkolken voor afwatering verhardingsoppervlakte: 

Uitgewassen betonverharding 
 
6.1.1.1 A Materialen 
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De materialen zijn: 

- onderbak in PVC, kolk in gietijzer volgens 3-12.4 
 

 
6.1.1.1.B Uitvoering 
 
Volgens voorschriften van de fabrikant. 

6.1.1.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
 
Straatkolken en/of trottoirkolken, met inbegrip van alle aansluitstukken op de afvoerleiding naar 
de riolering, worden opgemeten in forfaitaire hoeveelheid (FH) en uitgedrukt per stuk. 
 

8 DRAINERING EN INFILTRATIEVOORZIENING 

8.1 Beschrijving 

Betreft: 
Draineringen omvatten: 

de uitgraving van de sleuven; 
het leveren en plaatsen van geotextiel; 
het leveren en plaatsen van het draineermateriaal; 
het leveren en plaatsen van de draineerbuizen; 
de bedekking van de draineerbuizen met draineermateriaal; 
de aanvulling van de sleuven; 

 

8.1.1 Materialen 
De materialen zijn: 

- buizen en hulpstukken voor riolering en afvoer van water volgens 3-24.4;  
- draineerbuizen en hulpstukken; naakte geperforeerde drainagebuis, geribbeld, diam 100; 
- draineermateriaal zoals maasgrind korrelgrootte 16/32; 
- geotextiel voor draineerinrichting volgens 3-13.2.1.2. 
 

8.1.2 Uitvoering 
Uitgraving van de sleuven 
Een typeprofiel van de draineerinrichting volgens onderstaand detail:  
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De algemene regel voor de sleufbreedte is dat ze minstens gelijk is aan de buitendiameter van de 
buis vermeerderd met 20 cm. 
De sleufdiepte is overeenkomstig de vastgestelde diepte waarop de buis wordt aangelegd. 
De sleufbodem is vlak en vertoont geen golvingen. 

Leggen van de buizen 
Het leggen van de buizen omvat: 
het leggen van de draineerbuizen; 

de verwezenlijking van de bochten, de wijziging van de dwarse doorsnede van de uitmondingen; 
de verwezenlijking van de uitmondingen in het bestaande waterafvoernet of inspectieputten.  
 
Bochten worden uitgevoerd door de buizen in boogvorm te leggen. Wanneer dat niet mogelijk is 
zonder afbreuk te doen aan de doorsnede, worden geprefabriceerde bochtstukken aangewend.  
Wijzigingen van de dwarse doorsnede worden uitgevoerd d.m.v. geprefabriceerde verloopstukken. 

Uitmondingen worden uitgevoerd d.m.v. geprefabriceerde hulpstukken. 
De uitmondingen in inspectieputten worden uitgevoerd d.m.v. waterdichte buizen van PVC met 
een lengte van minstens 0,50 m. 
 

De draineerbuis en de waterdichte buis overlappen elkaar ten minste 20 cm; hun verbinding is 
gronddicht. De uitmondingen in inspectieputten zijn gronddicht. 
 

Omhulling van het draineermateriaal met geotextiel 
Het geotextiel wordt derwijze aangelegd dat het draineerkanaal (draineerbuizen en 
draineermateriaal) erdoor wordt omhuld. De overlangse overlappingen bedragen minstens 80 cm, 
de dwarse overlappingen bedragen minstens 20 cm. 
meetmethode voor hoeveelheden 

8.1.3 Meetmethode voor hoeveelheden 
 

Het leveren en plaatsen van drainage-buizen inclusief sleuf, geotextiel, rivierkeien een sleuf wordt 
weergegeven in forfaitaire hoeveelheden (FH) en uitgedrukt in m. 
Koppelstukken, hoeken, T, aansluitingen, worden als 1 meter gerekend. 

Het grondwerk en fundering is inbegrepen.  
 
 
28 OP NIVEAU BRENGEN VAN PVC BUIZEN (toegevoegde post) 

28.1 Beschrijving 

Betreft: 
Op niveau brengen van PVC buizen omvat het op niveau brengen van de verluchtingsbuizen van de 
kelder, met roosters die door het opdrachtgevend bestuur ter plaatse ter beschikking gesteld zullen 
worden. 
 
Meetmethode: 
 

Het op niveau brengen van pvc buizen met roosters ter plaatse beschikbaar wordt opgegeven in 
vermoedelijke hoeveelheid (VH) in stuks. 
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29 AFVOERGOOT MET SLEUFROOSTER UIT GIETIJZER (toegevoegde post) 

29.1 Beschrijving 

Betreft: 
Het leveren en plaatsen van afvoergoten met sleufrooster uit gietijzer, klasse C250. Conform 
DIN/NBN EN 1433 
 
Materiaal 
Polyesterbeton is een conglomeraat van kwartsitische vulstoffen (korrelgrootte 0 tot 8 mm),  
met als bindmiddel polyesterhars; het materiaal heeft volgende kenmerken:  
 
druksterkte:  90 N/mm² (volgens DIN 1164) 

buigsterkte:   25 N/mm² (volgens DIN 1164) 

oppervlakteruwheid:  ca 25 µm 
waterindringing:   ca 0,1 mm (volgens DIN 4281) 

thermische uitzetting:  0,017 mm/m/°C (volgens DIN 51290) 
chemische weerstand:  het materiaal is bestand tegen strooizouten, grondzuren, minerale oliën, 
benzine, stookolie en de meeste zuren en basen. 
 
Kanalen 
Geprefabriceerd kanaal uit polyesterbeton. De uiteinden van de elementen zijn voorzien van een 
omlopende tand- en groefverbinding. De kanalen zijn voorzien van uitsparingen voor 
bevestigingsankers (2 ankers per meter). 

 
Afmetingen:  

 - lengte:      100.0 cm en 50.0 cm 
 - binnenbreedte:       10.0 cm 

 - buitenbreedte:       13.0 cm 
 - inbouwhoogte (zonder rooster):   15.0 cm en 20.0 cm (trapsgewijs verval mogelijk) /  
                                                                       5.7 cm (lage inbouwhoogte)  
 - gewicht:        12.1 kg (kanaal 0.0) 

 
Roosters 

Sleufrooster uit gietijzer; inloopdoorsnede 493 cm²/m; lengte: 50.0 cm.  
Het rooster voldoet aan de belastingsklasse C 250 kN volgens de Europese norm DIN/NBN EN 1433. 

Het rooster is voorzien van een opening voor schroefsluiting (1 stuk per 50 cm).  
 
Zandvangers 
De zandvanger heeft dezelfde kenmerken als de kanalen. Lengte: 50.0 cm, hoogte: 37.5 cm  

of 58.3 cm. De zandvanger is onderaan voorzien van een opening en ingewerkte NBR-O ring voor 
horizontale, vloeistofdichte aansluiting van een rioleringsbuis met diameter 110 mm.  
De zandvanger is voorzien van een emmer uit kunststof. 
 
Hulpstukken 
Alle nodige hulpstukken voor de afwateringslijn (eindplaten, aansluitstukken of stankafsluiters uit 
PVC of PE-HD, enz...) dienen te worden voorzien. 

 
Meetmethode 
Afvoergoten met sleufrooster uit gietijzer wordt opgegeven in forfaitaire hoeveelheid (FH) en 
uitgedrukt in m. 
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Inbouw 

Volgens de richtlijnen van de fabrikant, zie inbouwsuggesties. 

HOOFDSTUK 8 – LIJNVORMIGE ELEMENTEN 

1 TROTTOIRBANDEN (BORDUREN), TROTTOIRBANDEN-WATERGREPPELS EN 
SCHAMPKANTEN 

1.2 Geprefabriceerde betonnen trottoirbanden, trottoirbanden-watergreppels en schampkanten 

1.2.1 Beschrijving 
 
De lijnvormige elementen omvat: 
- De afboording van de betonstraatstenen met nieuwe gebogen trottoirbanden, type ID1; 
- De afboording van de betonstraatstenen met herbruik trottoirbanden; 
- De afboording van grind in grind-kunststofplaten, naadloze speelvloer en betonstraatstenen 

rond de gebouwen met type 15 x 6 x 100. 

1.2.1.1 Materialen 
 
De materialen zijn: 
- Geprefabriceerde betonnen trottoirbanden volgens 3-32.1 

1.2.1.2 Uitvoering 

 
Het type trottoirband en straal van de bochtstukken wordt aangeduid in de opdrachtdocumenten 
(plan 272_UV_Meerspoort_04). 

 
PROFIEL 
De toleranties in min en in meer op de meetkundige kenmerken van het lengteprofiel, afgeleid van 
de profielen op de plannen, zijn 1 cm. 

De dwarshelling wordt aangegeven in de opdrachtdocumenten, zoniet bedraagt ze in de regel 2 %. 
 

VLAKHEID 
De oneffenheden zijn niet groter dan 2 mm. 
 

De wijze waarop de elementen op de fundering geplaatst worden, wordt gespecifieerd in de 
opdrachtdocumenten (plan 272_UV_Meerspoort_06). 

De elementen worden geplaatst met voegen die nergens breder zijn dan 6 mm. De voegen worden 
opgevuld met mortel of met een voegvullingsproduct. De mortel is samengesteld uit zand, cement 
en/of kalk, aanmaakwater en eventueel bindingsvertrager en/of luchtbelvormer. De hoeveelheid 
cement en/of kalk bedraagt minstens 450 kg per m3 zand. 
Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten bepaalt de aannemer het bindmiddel. 

1.2.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
 
De lijnvormige elementen zijn opgegeven in forfaitaire hoeveelheid (FH) en uitgedrukt in m. 
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HOOFDSTUK 9 – ALLERHANDE WERKEN 

22 FITNESSTOESTELLEN (bijgevoegd artikel) 
 
Het leveren en plaatsen van fitnesstoestellen omvat de volledige installatie, incl. de nodige 
funderingen volgens de plaatsingsvoorschriften van de toestellen, alsook de keuring ervan. 
 
Per type fitnesstoestel dient er voorafgaand een technische fiche te worden voorgelegd ter 
goedkeuring aan het opdrachtgevend bestuur.  
 
Elk fitnesstoestellen wordt gelakt in één bepaald RAL kleur, zoals aangeduid op de 
opdrachtdocumenten , alsook de locatie van de plaatsing van speeltoestellen is aangeduid in de 
opdrachtdocumenten (plan 272_UV_Meerspoort_06). 
Eventuele afwijkingen van delen die niet kunnen gelakt worden, dienen te worden voorgelegd aan 
het opdrachtgevend bestuur. 
 
Volgende types speeltoestellen worden afzonderlijk opgemeten per stuk: 

22.1 Fitnesstoestel type F1: Wiel 

   
 

 
 
Artikelomschrijving: 
Het wiel verbetert de indirecte buikspieren en de souplesse en houding van het boven lichaam. 
Productinformatie: 

Productcategorie: Fitness 
Leeftijdsgroep:  15+ 
 
Installatie: 1 personen 

3 uur 

 
Aantal verankeringen: 1 
Beschikbaar voor oppervlakte montage: Ja 
Certificaten: 
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22.2 Fitnesstoestel type F2: Runner 

 

 

  
 
 

 
 

Artikelomschrijving: 
De runner imiteert de loopbeweging met gelijkmatige spierweerstand en zonder impact. Het 
versterkt de beenspieren. Conditie en weerstandtraining dragen bij aan het behoud van een 
algehele gezondheid en conditie. 
 
Productinformatie: 
Productcategorie: Fitness 

Leeftijdsgroep: 15+ 
 
Installatie: 1 personen 

5 uur 

Aantal verankeringen: 2 
Beschikbaar voor oppervlakte montage: Ja 
Certificaten: 
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23 SPEELTOESTELLEN (bijgevoegd artikel) 
 
Het leveren en plaatsen van speeltoestellen omvat de volledige installatie, incl. de nodige 
funderingen volgens de plaatsingsvoorschriften van de toestellen alsook de keuring ervan. 
 
Per type speeltoestel dient er voorafgaand een technische fiche te worden voorgelegd ter 
goedkeuring aan het opdrachtgevend bestuur.  

 
Elk speeltoestel wordt gelakt in één bepaald RAL kleur, zoals aangeduid op de 
opdrachtdocumenten , alsook de locatie van de plaatsing van speeltoestellen is aangeduid in de 
opdrachtdocumenten (plan 272_UV_Meerspoort_06). 
Eventuele afwijkingen van delen die niet kunnen gelakt worden, dienen te worden voorgelegd aan 
het opdrachtgevend bestuur. 
 

Volgende types speeltoestellen worden afzonderlijk opgemeten per stuk: 
 

23.1 Speeltoestel type S1: klaverblad 
 

 

                  
 
 

 
 
Artikelomschrijving: 
Op dit klaverblad kunnen met gemak twee kinderen zitten of staan. In een groepje geplaatst, 
stimuleren ze een favoriete bezigheid van peuters: van een laag platform springen, liefst samen 
met andere peuters, met een geluid dat speciaal voor de situatie is bedacht. 

 

Productinformatie: 
Productcategorie: Peuter en kleuter speeltoestellen 
Leeftijdsgroep:  1+ 

Installatie:  1 personen 
1 uur 

Aantal verankeringen:   1 
Beschikbaar voor oppervlakte montage: Ja 
Certificaten: 
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23.2 Speeltoestel type S2: glijbaan 

          
 
 

 
 
Artikelomschrijving: 
De glijbaan heeft goede en veilige klimplateaus, een groot platform, afschermingen aan de 
zijkanten en een lange uitloop. Alles is zorgvuldig aangepast aan de behoeften van de 
allerkleinsten. 

Onder de glijbaan is een hol waar de rovers hun schat kunnen verbergen. 
 
Productinformatie: 
Productcategorie: Glijbanen 

Leeftijdsgroep: 2+ 
 
Installatie: 1 personen 

5 uur 

 
Aantal verankeringen:   3 

Beschikbaar voor oppervlakte montage: Ja 
Certificaten: 
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23.3 Speeltoestel type S3: zwaan 

 

     
 
 

 
 
Artikelomschrijving: 
Veilig zitten, alle kinderen kunnen de vreugde van een wip rit ervaren. De comfortabele rugsteun, 
zijpanelen en voetjes zorgen voor een goede ondersteuning en een veilige rit, waardoor dit 
speeltoestel ideaal is voor kinderen met een slechte coördinatie of lichamelijke handicap. Het 
veerelement is een klassieker op de speelplek en geeft kinderen een gevoel van veiligheid en 
overzicht. Op alle veerwippen, die een enorme aantrekkingskracht op kinderen hebben, kunnen ze 
hun fantasie de vrije loop laten. Deze eenvoudig te onderhouden speeltoestellen ontwikkelen het 
evenwichtsorgaan en door het ritme wordt  taalontwikkeling ondersteund. 
 

Certificaten: 

    
 

23.4 Speeltoestel type S4: trein 

 

   
 
 

 
 
 
Artikelomschrijving 
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De mini trein werkt goed voor het starten van rollenspel. Het verkeer fascineert jonge kinderen. 
Het thema van de trein stimuleert belangrijke interactie tussen een volwassene en een kind, en taal 
en communicatie. Het speelhuis is ruim genoeg voor veel kinderen en het open ontwerp zorgt voor 
spel van alle kanten. 
 
Productinformatie: 

Productcategorie: Peuter en kleuter speeltoestellen 
Leeftijdsgroep:  1+ 
 
Installatie:  1 personen 

6 uur 
 

Aantal verankeringen: 4 
Beschikbaar voor oppervlakte montage: Ja 
 
Certificaten: 

    
 

23.5 Speeltoestel type S5: giraf 
 

   
 
 
 

 
 
Artikelomschrijving: 
Met zijn lange, gebogen nek en levendige ogen nodigt de giraf uit tot verhalen vertellen, schuilen, 
kiekeboe spelen of verstoppen achter een van zijn lange poten. De giraf is een aantrekkelijk 
herkenningspunt op de speelplek en zit vol tactiele elementen voor extra speelwaarde.  
 
Productinformatie: 
Productcategorie: Peuter en kleuter speeltoestellen 
Leeftijdsgroep: 1+ 
Installatie: 1 personen 

4 uur 
Aantal verankeringen: 3 
Beschikbaar voor oppervlakte montage: Ja 
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Certificaten: 

    

 

23.6 Speeltoestel type S6: moto 
 
 

   
 
 
 

 
 

Artikelomschrijving: 
Het veerelement is een klassieker op de speelplek en geeft kinderen een gevoel van veiligheid en 
overzicht. Op alle veerwippen, die een enorme aantrekkingskracht op kinderen hebben, kunnen ze 
hun fantasie de vrije loop laten. Deze eenvoudig te onderhouden speeltoestellen ontwikkelen het 
evenwichtsorgaan en door het ritme wordt taalontwikkeling ondersteund. Het kriebelt in je buik als 
je snel door de bocht gaat op deze moto. De solide machine met de krachtige verenmotor heeft 
plaats genoeg voor twee wegpiraten. 
 

Productinformatie: 
Leeftijdsgroep: 1+ 
Installatie: 1 personen 

2 uur 

Aantal verankeringen: 1 
Beschikbaar voor oppervlakte montage: Ja 
 
Certificaten: 
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23.7 Speeltoestel type S7: vrachtwagen 

 

   
 

 
 
Artikelomschrijving: 
Kinderen houden van te doen alsof zij rijden, varen of vliegen. Deze vrachtwagen heeft spannende, 
manipulatieve onderdelen om eindeloos te spelen. 
 
Productinformatie: 

Productcategorie: Thema en Rollenspel 
Leeftijdsgroep:  2+ 
Installatie: 1 personen 

7 uur 

Aantal verankeringen: 4 
Beschikbaar voor oppervlakte montage: Ja 
 
Certificaten: 
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24 METALEN SIERAFSLUITING (bijgevoegd artikel) 

24.1 Leveren en plaatsen van modules metalen sierafsluiting 

Betreft 

Het concept is een afsluiting ,bestaande uit cilindervormige buizen van diam. 75 mm , 1000 mm 
zichtbaar. De onderlinge verankering is volledig onzichtbaar. 

Materialen 

cilindervormige buis  
 - lengte 1100 mm ( 1000 mm zichtbaar)  

 - diameter 75mm 
 - wanddikte 2,65mm 
 - de uiteinden worden dichtgelast 

 
kokerprofiel 
 - lengte 2140 mm ( volledig ondergronds)  
 - type 100x100 mm  
 - wanddikte 5mm 

 - de uiteinden worden dichtgelast 

  
  bevestigingsplaat 
 - formaat 400x350 mm  

 - wanddikte 10mm 
 - voorzien van 4 doorboringen 
 - wordt op de betonfundering verankerd a.m.v. chemische verankering 

 
betonfundering tot op vorstvrije diepte 

Uitvoering 

Voor de uitvoering zal de constructeur of aannemer de uitvoeringstekeningen ter goedkeuring 
voorleggen aan burO Groen. 
In functie van het nameten van de bestaande toestand voor de opmaak van de 
uitvoeringstekeningen door de aannemer bestaat de vrijheid om varianten voor te stellen, zolang 
dit geen afbreuk doet aan het concept. 

 
Alle stalen elementen; cilinders, kokerprofiel en bevestigingsplaat, worden onderling aan elkaar 
gelast en vormen één geheel  = één module. Volgens het ontwerp zijn er 7 modules voorzien. 
 
De modules worden gegalvaniseerd en gepoederlakt in ralkleur, ral 6020. 

 
Richtingaangevende afmetingen en principedetails zijn opgenomen in de opdrachtdocumenten 
(plan 272_UV_Meerspoort_06). 
 
Het gieten van de betonfundering maakt deel uit van deze uitvoering. 
 

meetcode 

Forfaitaire hoeveelheid (FH) 
Meting: stuks 
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24.2 Leveren en plaatsen van modules metalen sierafsluiting - hoekpaal 

Betreft 

Het concept is een afsluiting ,bestaande uit cilindervormige buizen van diam. 75 mm , 1000 mm 
zichtbaar, met een hoekpaal, bestaande uit een cilindervormige buis van diam. 150 mm. De 
onderlinge verankering is volledig onzichtbaar. 

Materialen 

cilindervormige buis  
 - lengte 1100 mm ( 1000 mm zichtbaar)  
 - diameter 75mm 
 - wanddikte 2,65mm 
 - de uiteinden worden dichtgelast 
 
cilindervormige buis (hoekpaal): 

 - lengte 1100 mm ( 1000 mm zichtbaar)  
 - diameter 150mm 
 - wanddikte 5mm 
 - de uiteinden worden dichtgelast 
 

kokerprofiel 
 - lengte 2140 mm ( volledig ondergronds)  
 - type 100x100 mm  
 - wanddikte 5mm 

 - de uiteinden worden dichtgelast 
  
  bevestigingsplaat 

 - formaat 400x350 mm  
 - wanddikte 10mm 

 - voorzien van 4 doorboringen 
 - wordt op de betonfundering verankerd a.m.v. chemische verankering 
 
betonfundering tot op vorstvrije diepte 

Uitvoering 

Voor de uitvoering zal de constructeur of aannemer de uitvoeringstekeningen ter goedkeuring 
voorleggen aan burO Groen. 

In functie van het nameten van de bestaande toestand voor de opmaak van de 
uitvoeringstekeningen door de aannemer bestaat de vrijheid om varianten voor te stellen, zolang 
dit geen afbreuk doet aan het concept. 
 
Alle stalen elementen; cilinders, kokerprofiel en bevestigingsplaat, worden onderling aan elkaar 
gelast en vormen één geheel  = één module. Volgens het ontwerp zijn er 2 modules voorzien. In het 
kader van het bevestigen van het tuinpoortje worden deze twee modules met zwaardere 
cilindervormige hoekpalen voorzien. 

 
De modules worden gegalvaniseerd en gepoederlakt in ralkleur, ral 6020. 
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Richtingaangevende afmetingen en principedetails zijn opgenomen in de opdrachtdocumenten 
(plan 272_UV_Meerspoort_06). 
 
Het gieten van de betonfundering maakt deel uit van deze uitvoering. 

meetcode 

Forfaitaire hoeveelheid (FH) 
Meting: stuks 

24.3 Leveren en plaatsen van poortje 

Betreft 

Het concept is een poort uit één vlak met zo weinig mogelijk naden. 

Materialen 

 
plaatmateriaal 
 - het geheel wordt bekleed met een aluminium plaat 

 - wanddikte 3mm 
 
kokerprofiel 
 - type 60x60 mm  

 - wanddikte 5mm 
 - de uiteinden worden dichtgelast 
 - de kader wordt in verstek gelast zodanig dat er geen naden zichtbaar zijn. 

  
schuifhendel in rvs 
  

Uitvoering 

Voor de uitvoering zal de constructeur of aannemer de uitvoeringstekeningen ter goedkeuring 
voorleggen aan burO Groen. 
In functie van het nameten van de bestaande toestand voor de opmaak van de 
uitvoeringstekeningen door de aannemer bestaat de vrijheid om varianten voor te stellen, zolang 
dit geen afbreuk doet aan het concept. 

 
Alle stalen elementen; cilinders, kokerprofiel en bevestigingsplaat, worden onderling aan elkaar 
gelast en vormen één geheel  = één module. Volgens het ontwerp is er 1 module voorzien. 
 
De modules worden gegalvaniseerd en gepoederlakt in ralkleur, ral 6020. 
 

Afmetingen en principedetails zijn opgenomen in de opdrachtdocumenten (plan 
272_UV_Meerspoort_06). 

Meetcode 

Forfaitaire hoeveelheid (FH) 

Meting: stuks 
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25 LEVEREN EN PLAATSEN VAN ZITBANKEN (bijgevoegd artikel) 

25.1 Leveren en plaatsen van geprefabriceerde zitbank in architectonisch beton 

Beschrijving 

Het betreft het leveren en plaatsen van een betonnen zitbank.  

Volgens de algemene plannen en de detailtekeningen worden geprefabriceerde sierelementen 
geleverd en geplaatst en daarbij worden de richtlijnen van de ontwerper gevolgd. De fabricatie van 
deze elementen dient te gebeuren in een eersterangs-fabriek waarvan het personeel beantwoordt 
aan de norm NBN 15 N 04. Deze fabriek dient over voldoende praktische ervaring en technische 
“knowhow” te beschikken en kan minstens 5 belangrijke recente realisaties voorleggen. 

De plannen met daarop de afmetingen, wapening en de bevestigingsmethode dienen vooraf ter 
goedkeuring voorgelegd te worden aan het bestuur. Een staal dient 30 werkdagen voor aanvang 
van de werken ter goedkeuring voorgelegd worden aan de ontwerper. Het staal dient identiek te 
zijn aan het staal dat ter inzage bij de ontwerper ligt. 

Materialen 

Het beton is samengesteld uit natuursteengranulaten met een maximum grootte van 2/8mm. De 
granulaten zijn eerste keus en vrij van onzuiverheden. De betonsamenstelling is gemaakt op basis 
van hoogwaardig cement. Het architectonische beton voldoet aan volgende eigenschappen: 
- Sterkteklasse C35/45 
- Omgevingsklasse EE4 

De elementen worden geproduceerd conform de normen: 
- PTV 200 + Addenda: Geprefabriceerde structuurelementen van gewapend beton en van 
voorgespannen beton 
- PTV 212 + Addenda: Geprefabriceerde wandelementen van gewapend beton en van 
voorgespannen beton 
- PTV 21-601: 2001: Geprefabriceerde architectonische en industriële elementen van sierbeton 
 
De wapeningen zullen beantwoorden aan de voorschriften van NBN B15 (art. 3.4). Ze zullen in de 
bekisting worden geplaatst in overeenstemming met de vorm en de afmetingen van de 
wapeningsplannen. Om voldoende betondekking te waarborgen is het gebruik van erkende 
afstandhouders in PVC of een ander materiaal verplicht.  
De bekistingen zal aan alle elementen een perfecte maatvastheid en rechtlijnigheid garanderen. 
Alle hulpmiddelen en toebehoren dienen in voldoende mate te worden bestendigd tegen corrosie 
of zodanig worden ingeplant dat eventueel optredende corrosie decoratieve vlakken niet raakt of 
beïnvloed. 
 
Afwerking: gladde beton. Glad ontkist. – staal wordt ter goedkeuring voorgelegd 
Natuurkleur : grijs 

Na het uitharden ondergaan de producten geen nabehandeling en bekomen aldus het uitzicht van 
glad ontkist beton. Enkel de cementhuid is zichtbaar. 
'Alle elementen zijn voorzien van een impregnatie die een betere bescherming (2-laags) biedt 
tegen water, vervuiling en olie. Technische fiche ter goedkeuring voor te leggen.' 
Afmeting : 300 x 60 x 44 cm – alle hoeken worden voorzien van een vellingkant 1x1 cm 

Meetcode 

Zitbanken en zitbank in architectonisch beton worden opgemeten in forfaitaire hoeveelheid (FH) 
per stuk, exclusief fundering, per type :  
- TYPE zitelement 165 x 60 x 44 cm 
- TYPE zitelement 210 x 60 x 44 cm 
Funderingen in schraal beton worden in een afzonderlijke post opgemeten   
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25.2 Leveren en plaatsen van zitelement, incl. bevestiging op betonblok 

betreft 

Leveren en bevestigen van zitelementen op betonzitbank. 
 
Het is een zitelement voor de openbare ruimte, bestaand uit zitelementen voor montage aan 
muren, aan binnenmuren of vrijstaand, uit larikshouten latten en een frame met gesloten 
rugleuning met armleuning. Zitelement is voorzien om vastgeschroefd te worden op de 
betonzitbanken. 
 

Latten uit larikshout: 

Larikshout klasse 0 - 1 zoals gebruikelijk in de Oostenrijkse houthandel, zonder blauwrot, zonder 

knopen en zonder knoopholtes, geen open harsgallen, geen barsten aan begin of einde, 

houtvochtigheid circa 12% tot maximaal 14%. Latdoorsnede 80 x 34mm in 2 lengtes: 640mm en 

1290mm. Alle zijden zijn vakkundig geschaafd en geschuurd, alle kanten zijn over de hele omtrek 

afgerond met een fase van 5mm. 2 langsvlakken zijn licht geribd of als alternatief glad uitgevoerd. 

De oppervlakken worden dekkend gelakt. 

 

Stalen frames: 

Alle zijkanten werden gemaakt uit gewalst profielstaal 50x40x5mm en gewalst vlakstaal 30x5mm 

van kwaliteitsklasse S235JRG2 – EN 10025, thermisch verzinkt volgens DIN EN ISO 1461 en Ö-

norm E 4015, minimale laagdikte volgens DIN 50976, met afgebraamd oppervlak en vrij van 

verzinkingspunten en andere oneffenheden, gebeitst, verchroomd met zeswaardig chroom, 

hogetemperatuurcoating met structuuroppervlak door teflonbestanddelen voor buitenshuis 

gebruik, UV-stabiel, laagdikte volgens ISO 2360, hechting volgens ISO 53151, roostersnitwaarde 

GT2, kleur „Graphite grey“ gelijkend op DB 703 Eisenglimmer of RAL 7024. 

 
Verbindingstechniek: 

Verbinding van de zijkanten met de houten latten met behulp van veiligheidschroeven met 

verzonken kop M6 met binnenzeskant en met binnendoorn in roestvrij staal M6 A2 volgens ISO 

7991 en schroefmofen M6. Bijkomende verbinding van de latten met vlakstaalschoren met 

behulp van houtboorschroeven met binnenzeskant 5x30 blauw verzinkt. Montage van de 

zijkanten op een muur met behulp van cilinderkopschroeven met binnenzeskant volgens DIN 

912 M8x60 Inox A2 en pluggen Fischer M8. 

 

Dekkend gelakt: 

Het zitelement wordt gelakt in het RAL kleur zoals aangeduid in de opdrachtdocumenten (plan 
272_UV_Meerspoort_06). Deze lak met hoog dekvermogen is net zoals de transparante 
lazuurverf dampopen en gemaakt op waterbasis. Ook deze lak wordt in een middelmatig dikke 
laag aangebracht en is bijzonder bestendig tegen uv-stralen. Kleine, maar ook grotere 
beschadigingen, kunnen tijdens een onderhoudsbeurt met een dunne laag oververfd worden. Zo 
wordt het onderhoud van de latten bijzonder eenvoudig en blijft het product zijn mooie uiterlijk 
lange tijd behouden.  

 

 



 91 

 
 

    
 
 

    

 

    
 
Type zitelementen: 
- RAL 6034: 65 cm en 130 cm 
- RAL 6021: 65 cm en 130 cm 
- RAL 6020: 65 cm en 130 cm 

meetcode 

Forfaitaire hoeveelheid (FH) 
Meting: stuks 

 

26 LEVEREN EN PLAATSEN VAN PICKNICKBANK (bijgevoegd artikel) 

betreft 

Leveren en plaatsen van picknickbank. 
 

Meubel voor de openbare ruimte, bestaande uit een bank met een tafel. Dat meubel is gemaakt 

uit stalen frames met zit-, rugleuning- en tafelvlakken uit hogedruklaminaatplaten. Het is 

voorzien om vastgeschroefd te worden op de grond of om ingebetonneerd te worden. 

Laminaatplaten: 

Duromeer hogedruklaminaat (HPL) volgens ISO 4589/I en ON EN 438 type CGF met bijzonder 

werkzame bescherming tegen weersinvloeden voor gebruik buitenshuis. Materiaaldikte 8mm. 

Natuurvezelbanden onder hoge druk en hoge temperatuur geperst met harsen. Vrij van 

halogeen- (chloor, fluor, broom), resp. zwavelverbindingen. Vrij van zware metalen en asbest. 

Moeilijk brandbaar B2 volgens DIN 4102. Chemische bestendigheid en vlekkenweerstand 

volgens EN 438. Geschikt voor levensmiddelen volgens § 28 LMG 75. Voor de afvalverwerking 

van dit materiaal geldt de afvalsleutel volgens ÖNORM S 2072 voor houten materialen en 

spaanplaten. In 5 kleuren. 
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Stalen frames: 

Alle zijkanten werden gemaakt uit gewalst vlakstaal 100x10mm en 40x4mm en uit gewalst 

profielstaal 40x40x4mm van kwaliteitsklasse S235JRG2 – EN 10025, thermisch verzinkt volgens 

DIN EN ISO 1461 en Ö-norm E 4015, minimale laagdikte volgens DIN 50976, met afgebraamd 

oppervlak en vrij van verzinkingspunten en andere oneffenheden, gebeitst, verchroomd met 

zeswaardig chroom, hogetemperatuurcoating met structuuroppervlak door teflonbestanddelen 

voor buitenshuis gebruik, UV-stabiel, laagdikte volgens ISO 2360, hechting volgens ISO 53151, 

roostersnitwaarde GT2, kleur „Graphite grey“ gelijkend op DB 703 Eisenglimmer of RAL 7024. 

 

Verbindingstechniek: 

Verbinding van de zijkanten met de metalen schoren met behulp van veiligheidschroeven met 

verzonken kop M8 met binnenzeskant en met binnendoorn volgens DIN 7991 Inox A2 en 

veiligheidsschroeven met polyamide-inleg DIN 985 inox A2. 

 

Verlijming: 

Verlijming van de stalen en laminaatdelen met een sterk hechtende MS-P kleefstof. Dichtheid 

van de kleefstof 1532 kg/m³, breukrek 250% volgens DIN 53504, e-modulus 1,7 MPa volgens DIN 

53505, shore A 60°, trekvastheid 2,20 MPa volgens DIN 53504. Deze duurzaam elastische zeer 

resistente kleefstof bevat geen isocyanaat, oplosmiddelen, fosfaat en silicone en is UV-, weers-, 

(zout)water-, vocht- en chloorbestendig en schimmelwerend. Verdere toepassingen: 

voertuigindustrie, scheepsbouw en bouw. 

 

Kleur 

De kleur van de picknickbank is aangeduid in de oprachtdocumenten (plan 

272_UV_Meerspoort_06). 

   
 
 1480                       2030                              

 

        

meetcode 

Forfaitaire hoeveelheid (FH) 
Meting: stuks 
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27  VERWERKEN VAN PLANTBAKSUBSTRAAT (bijgevoegd artikel) 

betreft 

Leveren en plaatsen van plantbaksubstraat voor mobiele plantbakken. 

materialen 

Plantbaksubstraat volgens 3-62.11 

meetcode 

Forfaitaire hoeveelheid (FH) 
Meting: m3 

 

28  LEVEREN EN PLAATSEN VAN VUILNISBAKKEN (bijgevoegd artikel) 

betreft 

Leveren en plaatsen van vuilnisbakken 
Ronde afvalbak bevestigd op een u-profiel staander met een plat dak. 
 
De vuilnisbak dient ingebetonneerd te worden (minimum volume betonvoet bedraagt 0,125 m3 per 
vuilnisbak). 
 

Inhoud vuilnisbak: standaard 45 l met diameter 340 mm. 
De hoogte van de vuilnisbak is 485 mm. 

Ledigen: de vuilnisbak kan geopend worden met de 7mm driekantsleutel, waarna de vuilnisbak 
naar voor valt. 
De vuilnisbak is uitgerust met een ring om afvalzakken vast te houden 

De vuilnisbak wordt gelakt in een ralkleur aangeduid op de opdrachtdocumenten (plan 

272_UV_Meerspoort_06). 

                      

meetcode 

Forfaitaire hoeveelheid (FH) 
Meting: stuks 



 94 

29 TECHNIEKEN : VERLICHTING EN ELEKTRICITEIT (bijgevoegd artikel) 
 
De elektriciteitsvoorziening omvat: 
het leveren en plaatsen van alle verlichtingstoestellen incl. lichtbron, zoals aangegeven op plan en 
zoals onderstaand beschreven; 
het leveren en plaatsen van de funderingsvoet in schraal beton volgens V-4.11  voor alle armaturen 

 
Er worden verschillende types verlichting voorzien: 

- het uitlichten van de bomen met schijnwerpers; 
- trajectverlichting met lichtarmaturen op palen; 

 
Volgende werken zijn ten laste van de installateur: 

- het leveren en plaatsen van de aansluitkabel, in een daartoe voorziene beschermbuis, 
type geribbelde buis (diam. 60mm); 

- het leveren en plaatsen van de zekeringenkast met de benodigde 
hoofdstroomverliesschakelaar en bijkomende stroomverliesschakelaars incl. alle 
nodige aansluitingen; 

- het leveren en plaatsen van bekabeling 
- het leveren, plaatsen en aansluiten van de armaturen; 
- het laten uitvoeren van de keuring van de installatie door een erkend 

keuringsorganisme. 

Volgende werken zijn niet ten laste van de installateur, maar ten laste van de bouwheer: 
- het voorzien van doorvoer naar de kelder en het dichten van de doorvoer. 

 

29.1 Bekabeling grondspots en bolderarmaturen 

Betreft 

Levering en plaatsing van bekabelingscircuit voor de grondspots, inclusief maken en dichten van 
sleuven, inclusief koker (diam. 60mm); 

Materialen 

Te gebruiken kabel EXVB 3G4 (maximum lengte 333m1) in beschermbuis, type geribbelde buis 
60mm 

uitvoering 

De wijze van uitvoering wordt overgelaten aan de keuze van de aannemer, die hiervoor de 
volledige verantwoordelijkheid op zich neemt. 

meetcode 

Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Meting: m1  

29.2 Leveren en plaatsen van verlichtingsarmatuur, type schijnwerper 
 
Schijnwerper met voetplaat en een symmetrisch rotatieve lichtverdeling voor LED 4,2 W.  
IP 65. 

 
Het toestel bestaat uit een cilindrisch lichaam dat overgaat in een parabolisch deel dat afgedicht is 
door een cilindrische afdekring.  Het cilindrisch lichaam is door een gewricht verbonden met een 
draaibare cilindrische montagedoos 
 
Het armatuur is voorzien van :  
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een hoogwaardig reflectorsysteem uit geanodiseerd puur-aluminium,  
een helder veiligheidsglas 

een LED-unit 4,2 W, 525 lm,  3000 K, aansluitvermogen , 6,2 W 
een LED-netdeel 220-240V  0/50/60 Hz  
siliconendichtingen 
1 kabelinvoer voor kabels tot 10,5 mm doormeter max. 3 x 1,5² 
aansluitklemmen 2,5² 

Montagedoos met montageplaat 
  
Lichttechniek :  halfwaarde hoek : 30° 
 
Het toestel bestaat uit gegoten aluminium, aluminium en edelstaal.  Alle geverfde metalen delen 
zijn gechromateerd,  poedergelakt als grondlaag en afgewerkt met een hoogwaardige structuurlak.  

 
Kleur :       Grafiet  of  zilvergrijs standaard  (of RAL kleur op aanvraag)  
 

Dichtingsgraad  :  IP  65 
 
Aansluitvermogen :  6,2 W 
 

Afmetingen :   Hoogte, totaal :    150 mm 
   Breedte totaal :    105 mm 
   Lengte totaal :   110 mm  
   Doormeter montagedoos   90 mm 
   Hoogte montagedoos:    35 mm 
   Doormeter lampenhuis :  105 mm 

 

CE conform  -  klasse I 
 
Gewicht : 0,9 kg        
               

                

 
 

29.3 Leveren en plaatsen van verlichtingsarmatuur, type bolderarmatuur 
 

Afgeschermd bolderarmatuur met een breedstralende bandvormige lichtverdeling voor  LED 7,2 W.   

 

Het toestel is vervaardigd uit gegoten aluminium, aluminium en edelstaal.  Alle geverfde metalen 
delen zijn gechromateerd,  poedergelakt als grondlaag en afgewerkt met een hoogwaardige 
structuurlak. 
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Het toestel is in bovenaanzicht vierkant en in vooraanzicht rechthoekig en bestaat uit een vierkante 
basis waarop een staande balk met een rechthoekige sectie bevestigd is waarop een liggende 
vierkante balkvormige lampenbehuizing gemonteerd is.  De achterzijde van de basis, de staande 
balk en de lampenbehuizing liggen in hetzelfde verticale vlak. Onderaan in het overhellend gedeelte 
van de lampenbehuizing is een lichtopening voorzien.    

 

De lampenbehuizing bevat : 

 

 een LED-unit 4,2 W – 3000 K – 560 lm,   

 een LED-netdeel 220-240V 0/50/60 Hz     

 een geanodiseerde aluminium spiegelreflector 

 een helder veiligheidsglas 

 siliconen dichtingen 

 

Het toestel wordt gemonteerd op een fundament of een ondergrondsdeel  dmv. een montageplaat 
met  bevestigingsgaten en is voorzien van een  kabelverdinding voor 1 kabel tot 13 mm doormeter 
max.  

3 x 2,5² . 

 

Kleur :   Grafiet ,  of zilvergrijs  

 

Aansluitvermogen : 9,5 W 

 

Dichtingsgraad  :  IP  65 

 

Afmetingen :    Hoogte :    550 mm 

   Breedte :    160 mm 

   Diepte :               160 mm       

 

CE conform  -  klasse I –  ENEC 10 VDE  

 

Gewicht : 2,8 kg 
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29.4 Leveren en plaatsen van  buitenstopcontacten 

29.4.1 Omschrijving 
 
Betreft 

- Leveren en plaatsen van dubbel gestuurd stopcontact; 
- Leveren en plaatsen van driedubbel gestuurd stopcontact; 
- Leveren en plaatsen van dubbel stopcontact. 

29.4.2 Materialen 

29.4.2.1 Driedubbel stopcontact: zuil met 3 stopcontacten: 

- 1 x lege zuil voor max. 4 stopcontacten; 
- 3 x stopcontact met Belgische aarding; 
- 1 x grondstuk 

 
29.4.2.1 A Lege zuil voor max. 4 stopcontacten 
 
Vast gemonteerde stopcontactenzuil voor het inbouwen van twee stopcontacten. 
  

De zuil heeft de vorm van een staande balk en is voorzien van : 
 

 Vier openingen voor het in bouwen van passende stopcontacten die afgedekt worden door 
een openklapbare afdekking. 

 Een montage deur  

 3 kabelinvoeren voor doorbedrading max. 2,5² 

 Aansluitklemmen 4 x 4² 

 Een voetplaat met montageplaat voor montage op een fundament of een passend 
grondstuk  

 
Het geheel bestaat uit gegoten aluminium, aluminium en edelstaal.  Alle geverfde metalen delen 
zijn gechromateerd,  poedergelakt als grondlaag en afgewerkt met een hoogwaardige structuurlak. 

 
 

Kleur :   Grafiet  
 
Dichtingsgraad  :  met gemonteerde stopcontacten : IP  44 
 
Afmetingen :    Hoogte :   500 mm 
   Breedte :     75 mm 
   Diepte:   125 mm 

          
 
Gewicht : 2.6 kg 



 98 

 
 
29.4.2.1 B Stopcontacten met Belgische aarding 
 

Stopcontact 16 A  ~ 250V  met pen-aarde en kunststof afdekklep voor montage in stopcontactzuil 
382 en 380. 
 
Dichtingsgraad   IP44 
 

Gewicht   0.4 kg 
 

Afmetingen   breedte : 70 mm 
   Hoogte : 85 mm 
   Inbouwdiepte : 50 mm 

 
 

 

 

29.4.2.1 C Grondstuk 
 

 

Ondergronds deel voor de bevestiging van toestellen en masten met een voetplaat.  Het 
ondergronds deel bestaat uit vuurverzinkt staal  volgens DIN  EN ISO 1461 en is voorzien van 3 
bevestigingspunten met schroefdraad en bevestingsschroeven M8 x 25 uit edelstaal ( 
materaalnummer 1.4301).  De bevestigingspunten zijn verdeeld over een cirkel met een doormeter 
van 100 mm  Totale lengte 400 mm en voorzien  een zijdelingse kabelingang 70 x 30 mm. 
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29.4.2.2 Dubbel stopcontact: zuil met 2 stopcontacten: 

- 1 x lege zuil voor max. 2 stopcontacten; 
- 2 x stopcontact met Belgische aarding, zoals 29.4.2.1 B; 
- 1 x grondstuk, zoals 29.4.2.1 C 

 
29.4.2.1 A Lege zuil voor max. 2 stopcontacten 
 
Vast gemonteerde stopcontactenzuil voor het inbouwen van twee stopcontacten. 
  

De zuil heeft de vorm van een staande balk en is voorzien van : 
 

 Twee openingen voor het in bouwen van passende stopcontacten die afgedekt worden 
door een openklapbare afdekking. 

 Een montage deur  

 3 kabelinvoeren voor doorbedrading max. 2,5² 

 Aansluitklemmen 4 x 4² 

 Een voetplaat met montageplaat voor montage op een fundament of een passend 
grondstuk  

 
Het geheel bestaat uit gegoten aluminium, aluminium en edelstaal.  Alle geverfde metalen delen 
zijn gechromateerd,  poedergelakt als grondlaag en afgewerkt met een hoogwaardige structuurlak. 
 
 
Kleur :   Grafiet  
 

Dichtingsgraad  :  met gemonteerde stopcontacten : IP  44 
 

Afmetingen :    Hoogte :   500 mm 
   Breedte :     75 mm 
   Diepte:   125 mm 
          
 

Gewicht : 2.5 kg 
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HOOFDSTUK 11 – GROENAANLEG EN GROENBEHEER 

0 VOORBEREIDENDE WERKEN (bijgevoegd artikel)  

0.1 Schoonmaken terrein 
Voorbereiden van de plantvakken, inclusief het schoonmaken van de plantvakken, onkruidvrij 
maken, het afvoeren buiten het openbaar domein van plantafvalstoffen zoals stenen en vuilnis die 
zouden overblijven na de reeds uitgevoerde werken. 

0.1.1 Uitvoering 
Toe te passen op alle te beplanten oppervlakte. 

0.1.1 Meetcode voor hoeveelheden 
Forfaitaire hoeveelheid (FH) 

m² 

2 GRONDBEWERKINGEN 
Alle weegbriefjes en leveringsbons met vermelding van werfplaats en datum betreffende de 
voorziene leveringen van teelaarde, meststoffen, compost dienen tijdens de uitvoering van de 
werken aan de leidende ambtenaar voorgelegd te worden. 

2.1 Algemeen 
Toevoeging  

De grondwerkingen mogen niet worden uitgevoerd in natte weersomstandigheden en op natte 
gronden. 

2.2 Beschrijving 

2.2.1 Diepspitten met de graafmachine met bak 
Toe te passen op beplantingsvak met te rooien vegetatie. 

2.2.3 Diepscheuren 
Toe te passen op alle te beplanten gazon en grasland oppervlakten. 

2.2.8 Eggen 
Toe te passen op alle te beplanten oppervlakten. 

2.2.10 Egaliseren of effenen 
Toe te passen op alle te beplanten oppervlakten. 

2.3 Meetmethode voor hoeveelheden 
De bewerkte gronden worden opgemeten forfaitaire hoeveelheid (FH) en uitgedrukt in m². 

3 VERWERKEN VAN BODEMVERBETERINGSMIDDELEN 

3.1 Verwerken van eigenlijke bodemverbeteringsmiddelen : bodemverbeteraar voor het 
verbeteren van arme, slempgevoelige of kapotgereden gronden  

3.1.1 Beschrijving 
Verrijkt organisch bodemverbeterend middel rijk aan 60% organische stof te gebruiken als 
bodemverbetering voor aanvang van de aanplantingen. 

3.1.1.1 Materialen 
De materialen zijn bodemverbeteringsmiddelen volgens 3-62.6 

Bij de levering is een certificaat van herkomst gevoegd. 



 102 

3.1.1.2 Uitvoering 

Uitstrooien en inwerken tot op een diepte van 5 cm 
Toepassing voor de aanvang van de aanplantingen. 

Beplantingsvakken heesters, bosgoed en siergrassen à rato van 10 kg/100m². 

1.6.2 Meetcode voor hoeveelheden 
Bodemverbeteringsmiddel verrekend per kg. 

3.3 Verwerken van bodemverbeteringsmiddelen : groencompost 

3.3.1 Beschrijving 
Bodemverbeteringsmiddel te gebruiken als compost te verwerken bij de voorbereidende 
grondwerken voor aanvang van de beplantingen. 

3.3.1.1 Materialen 
De materialen zijn bodemverbeteringsmiddelen compost volgens 3-62.1 

3.3.1.2 Uitvoering 
Beplantingsoppervlakten : Laag van 5 cm uitspreiden, en vervolgens 20cm inwerken. 

3.3.2 Meetmethode voor hoeveelheden 

Bodemverbeteringsmiddel groencompost wordt verrekend per m³. 
 

3.5 Leveren en plaatsen van mulchlaag onder vorm van groencompost 

3.5.1 Beschrijving 
Bodembedekking te gebruiken als mulchlaag te spreiden tussen de houtachtige gewassen na de 
aanplantingswerkzaamheden. 

3.5.1.1 Materialen 
De materialen zijn bodemverbeteringsmiddelen compost volgens 3-62.1 

3.5.1.2 Uitvoering 
Beplantingsoppervlakten houtachtige gewassen 

- Lonicera nitida 
- Heesters zoals Hydrangea, Syringa, … 
- Bosgoedzone 

EenLaag van 8 cm uitspreiden, en vervolgens 20cm inwerken. 

3.5.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
Bodemverbeteringsmiddel groencompost wordt verrekend per m³. 

 

6 AANLEG VAN GRASLANDEN, WEGBERMEN EN GRASMATTEN  
 

voorafgaande nota  
Betreffende de voorbereidende werken voorafgaand aan de bezaaiing van de graslanden en 
grasmatten : 
 
Vòòr de bezaaiing wordt uitgevoerd, dient de oppervlakte opgehoogd met afdekking van ter 
plaatse aangevoerde gronden, onkruidvrij te zijn.  
 

Werkwijze :  
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 na de opeenvolgende bewerkingen van grondverbetering, afdekking en fijnprofilering, 
moet een rustperiode ingelast worden voor de opkomst van ongewenste kruiden mogelijk 
te maken. 

 Deze kruidlaag wordt vervolgens verwijderd, zonder de gronden te verstoren. (zaadbank 
mag niet opnieuw aan de oppervlakte komen) 

 De keuze van onkruidvrijmaken/bestrijding wordt overgelaten aan de aannemer, die er de 
volledige verantwoordelijkheid voor opneemt.  

 Bij het inzaaien mag de grond niet dieper dan 2cm worden bewerkt.  

6.1 Aanleg graslanden en wegbermen door bezaaiing 

6.1.1.1. Materialen 

 Zaden volgens 3-63.2 

 Bermmengsel voor extensief beheer (500gr/are) 

 Mengesel met kruidenzaden 
o meerjarige soorten (150gr/are) 
o éénjarige soorten (50gr/are) 

6.1.1.3. Wijze van uitvoering 
- zie voorafgaande nota 
- Zaden mengen met Rijnzand (fijne korrel/ 1Kg zaad op 75kg zand), vermengen met 

betonmolen. Zaden oppervlakkig / manueel breedwerpig uitzaaien en niet inharken. Indien 
overlast van eenjarige onkruiden, maaibeurt met opvang voorzien half mei.  

6.3 Aanleg grasmatten door bezaaiing 

volgens SB 250 

6.3.1.1. Materialen 

 Zaden volgens 3-63.2 
 

7 AANLEG VAN KRUIDACHTIGE VEGETATIES  

7.2 Aanleg door aanplanting met uitzondering van helm 

7.2.1 Beschrijving 

het aanplanten van de siergrassen omvat 
het uitzetten van de kruidachtige gewassen  
het uitzetten van de siergrassen 
het graven van de plantputten 
het planten 
het begieten 

7.2.1.1 Materialen 
Vaste planten volgens 3-67.2 
Het is niet toegelaten andere soorten of cultivars te leveren dan voorkomend in de lijst, tenzij met 
voorafgaandelijke goedkeuring van de ontwerper. 

7.2.1.2 Uitvoering 
Plantdichtheid = volgens aanduidingen op het beplantingsplan. 
Het maken van een plantput met een boor is niet toegelaten. 

7.3 Aanleg door aanplanting van bol- en knolgewassen 
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7.3.1 Beschrijving 
Het aanplanten van bol- en knolgewassen omvat: 

 het maken van plantgaten; 

 het plaatsen van de bollen of knollen; 

 het sluiten van de plantgaten. 
 

7.3.2 Materialen 
De materialen zijn: 

 bollen en knolgewassen volgens 3-69 

7.3.3 Uitvoering 
Bol- en knolgewassen worden aangeplant wanneer de bol in rust is 

In de opdrachtdocumenten wordt het aantal bollen per m² gespecificeerd. 
De plantdiepte wordt bepaald door de grootte van de bol of knol. De laag aarde boven de bol of 
knol moet twee tot drie maal zo dik zijn als de bol of knol groot is, tenzij anders aangegeven in de 
opdrachtdocumenten. Bol- en knolgewassen kunnen handmatig of machinaal aangeplant worden. 
De handmatige aanplant omvat volgende stappen: 

 bol- en knolgewassen mogen niet natgemaakt worden voor ze aangeplant worden en 
mogen evenmin beregend worden na de aanplant; 

 met een (gemotoriseerde) grondboor wordt een plantgat gemaakt; 

 de bol of knol wordt met de vlakke onderzijde naar onder geplaatst (met de groeipunt 
naar boven); 

 het plantgat wordt weer gesloten en de aarde wordt licht aangedrukt. 
De machinale aanplant omvat de aanplant volgens de methode van de gebruikte machine. 

8 AANLEG VAN HOUTACHTIGE GEWASSEN 

8.2 Aanplanten van heesters 

8.2.1 Beschrijving 
Het aanplanten van heesters omvat: 
de voorbereidende werken; 
de inkuiling; 
het graven van de plantputten; 
de tak- en wortelsnoei; 
het planten met inbegrip van het verwerken van bodemverbeteringsmiddelen; 
het begieten. 

8.2.1.1. Materialen 
De materialen zijn: 

heesters volgens 3-66.2; 
teelaarde volgens 3-4.2; 
bodemverbeteringsmiddelen volgens 3-62; 
begietingswater. 

8.2.1.2.B Graven van plantputten 
maken van plantputten met een grondboor is niet toegelaten 

8.2.1.3. Uitvoering 
addendum 
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De tijd die verloopt tussen het rooien in de boomkwekerij en het planten of het inkuilen, moet zo 
kort mogelijk zijn en mag in geen geval 6 dagen overschrijden. 
Alle geleverde planten dienen voorafgaandelijk door het bestuur gekeurd. Niet-gekeurde planten 
mogen dan ook onder geen beding geplant worden. 
Het verzenden van de planten geschiedt op met zeil overdekte wagens of in gesloten 
vrachtwagens, daarbij zorg dragend dat elke verwonding van de schors alsmede het breken van de 
takken vermeden wordt. 

De Leidende ambtenaar moet minstens 7 werkdagen op voorhand in kennis gesteld worden van 
het begin van de aanplanting, zodat de nodige controles uitgevoerd kunnen worden. 
De plantput moet volledig vrij zijn van bouwrestanten, storende lagen, bouwafval,... Vooraleer de 
putten op te vullen worden deze vooraf gekeurd door de leidende ambtenaar. 
 

Voorbereidende werken 
Voordat de op de voorziene diepte afgegraven gronden worden heraangevuld, wordt de 
ondergrond gebroken en open getrokken met een spitfrees. 
Vooraleer enig ander werk wordt uitgevoerd , worden alle gronde geprofileerd dmv afgraving of 
aanvulling. Al deze profileringen worden door de aannemer uitgevoerd volgens op het terrein aan 
te geven hoogtepeilen. Deze worden door de aannemer uitgezet op het terrein en moeten door de 
leidende ambtenaar worden goedgekeurd. 
Deze laatste kan de hoogtepeilen van de tekeningen aanpassen zonder dat de aannemer hiervoor 
een beroep kan doen op een meerprijs. 

Vervolgens wordt het terrein opengescheurd. 
Alle stenen, wortels en alle afval, welke door de werken wordt losgemaakt wordt van het terrein 
verwijderd.  

Daarna gaat de aannemer over tot het goed effenen en fijn verkruimelen van de gronden. 

8.2.1.3.A Inkuiling 

8.2.1.3.B. Graven van plantputten 
Gebruik van en boor voor het maken van de platputten is niet toegelaten. 

8.2.1.3.C Tak- en wortelsnoei 
Het snoeien van houtachtige gewassen mag slechts aangevat worden na de voorafgaande 
technische keuring van de gewassen. 

8.2.1.3.D Planten 
De beplanting omvatten zowel groep- als individuele beplanting en worden uitgevoerd volgens de 
aanduidingen van het beplantingsplan. 

Alle geleverde planten dienen voorafgaandelijk door de leidende ambtenaar gekeurd. Niet-
gekeurde planten mogen dan ook onder geen beding geplant worden. 
Houtachtige gewassen worden aangeplant tijdens het eerste gunstige plantseizoen binnen de 
uitvoeringstermijn. 
Volgende plantperioden komen daarvoor in aanmerking:  

- Planten met naakt wortelgestel van 1 november tot en met 15 april 

- Alle kluit- en containerplanten van 15 september tot en met 15 mei 

De tijd tussen het graven van de plantputten en het planten is zo kort mogelijk. 

De aanbestedende overheid wordt minstens twee werkdagen op voorhand van elke levering 
verwittigd. 
Het planten is niet toegestaan wanneer het vriest, als de grond bevroren is of indien er water in de 
plantput of plantsleuf staat. 
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Het houtachtig gewas wordt zo in de plantput of de plantsleuf geplaatst dat de wortelhals zich in 
het midden ervan bevindt en enigszins boven het maaiveld uitsteekt. 
Van de houtachtige gewassen met kluit wordt het materiaal tot behoud van de kluit losgemaakt, 
nadat de kluit in de plantput of de plantsleuf is geplaatst. Niet verteerbaar materiaal wordt 
verwijderd. 
Aanvulling met teelaarde of met plantputsubstraat : 

De houtachtigen met blote wortel en container worden stelselmatig aangevuld met teelaarde of 
met grond voortkomende van het uitgraven en eventueel verbeterd met een 
bodemverbeteringsmiddel.  

8.2.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
Per stuk te planten in plantvakken. 

8.2.3. Controles 
De waarborgtermijn op slecht- en niet groeiende planten is twee jaar.  

8.3 Aanplanten van bosgoed 

8.3.1 Beschrijving 
Het aanplanten van houtachtige gewassen omvat: 
de voorbereidende werken; 
de inkuiling; 
het graven van de plantputten; 
de bodem van de plantputten wordt gespit voor tot planten wordt overgegaan 
de tak- en wortelsnoei. 

8.3.1.2 Uitvoering 

8.3.1.2.C Tak- en wortelsnoei 
Het snoeien van bosgoed mag slechts aangevat worden na de voorafgaande technische keuring van 
de gewassen. 
De tak en wortelsnoei omvatten: 

- het terugknippen van het bosgoedplant om zijdelingse vertakking te bevorden; 

Het snoeien wordt uitgevoerd volgens de aanduidingen volgens de richtlijnen die door de leidende 
ambtenaar worden verstrekt. 

8.3.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
Per stuk te planten in de plantvakken. 

8.3.3 Controles 
De waarborgtermijn op slecht- en niet groeiende planten is twee jaar.  

8.6 Aanplant van bomen 

8.6.1 Beschrijving 
Het aanplanten van bomen omvat: 

 de voorbereidende werken; 

 de inkuiling; 

 het graven van de plantputten; 

 de bodem van de plantputten wordt gespit voor tot planten wordt overgegaan 

 de tak- en wortelsnoei; 

 aanbrengen van plantputsubstraat voor bomen  

 het planten met inbegrip van het verwerken van bodemverbeteringsmiddelen; 
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 het leveren en plaatsen van een drainagebuis in spiraalvorm bovenaan de kluit. 

 het plaatsen van boompalen en het aanbinden van bomen; 

 het begieten. 
 

8.6.1.1. Materialen 
De materialen zijn: 

 plantputsubstraat volgens 3-62.10 en verwerking volgens 4-11 

 houtachtige gewassen volgens 3-66.3; 

 boompalen volgens 3-65.2 

 drainagebuis volgens beschrijving 11-10.6 

 bodemverbeteringsmiddelen en meststoffen volgens 3-61+62 
 begietingswater 

8.6.1.2. Uitvoering 
Teneinde toe te laten dat de hoogstammen voor de gunning op de kwekerij gekeurd kunnen 
worden dient de aanbieder de herkomst van de hoogstammen (naam, adres en telefoon van de 
kwekerij) in zijn inschrijving te vermelden. Zoniet zal de inschrijving als ongeldig worden 
beschouwd. De mogelijkheid moet geboden worden om de te leveren bomen op de kwekerij te 
merken. 

De keuring zal vervolgens op twee opeenvolgende momenten doorgaan, zijnde een eerste maal op 
het moment van de eigenlijke levering en een tweede maal op het moment dat de bomen geplant 
zijn. Dit moet toelaten dat de bomen in een vrije en definitieve positie beoordeeld kunnen worden 
en eventuele gebreken en plantschade zoals beschadigde schors, gebroken takken, enz... 
vastgesteld kunnen worden. Indien bij deze laatste keuring nog eventuele gebreken en plantschade 
worden vastgesteld zal de aannemer op zijn kosten instaan voor het verwijderen van de bomen en 
deze te vervangen door conforme exemplaren.  

In de voormelde uitvoeringen zijn niet alleen begrepen de leveringen, maar ook alle prestaties en 
onkosten voor het uitnemen, het opladen en het vervangen van bomen en eventueel aangewende 
materialen en de nodige aanpassingswerken, dit alles op risico van de aannemer. 
De tijd die verloopt tussen het rooien in de boomkwekerij en het planten of het inkuilen, moet zo 
kort mogelijk zijn en mag in geen geval 6 dagen overschrijden. 
Alle hoogstammen, spillen, bijzondere boomvormen dienen onmiddellijk geplant te worden. 
Alle geleverde planten dienen voorafgaandelijk door het bestuur gekeurd. Niet-gekeurde planten 
mogen dan ook onder geen beding geplant worden. 
Het verzenden van de planten geschiedt op met zeil overdekte wagens of in gesloten 
vrachtwagens, daarbij zorg dragend dat elke verwonding van de schors alsmede het breken van de 
takken vermeden wordt. 
De Leidende ambtenaar moet minstens 7 werkdagen op voorhand in kennis gesteld worden van 
het begin van de aanplanting, zodat de nodige controles uitgevoerd kunnen worden. 
De boomput moet volledig vrij zijn van bouwrestanten, storende lagen, bouwafval,... Vooraleer de 
putten op te vullen worden deze vooraf gekeurd door de leidende ambtenaar. 

8.6.1.2.A Inkuiling 

8.6.1.2.B Graven van plantputten 
Gebruik van en boor voor het maken van de platputten is niet toegelaten. 

8.6.1.2.C Tak- en wortelsnoei 

8.6.1.2.D Planten 
De beplanting omvatten zowel groep- als individuele beplanting en worden uitgevoerd volgens de 
aanduidingen van het beplantingsplan. 
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De hoogstammen en merkwaardige boomvormen dienen onmiddellijk na aankomst geplant te 
worden. 
Alle geleverde planten dienen voorafgaandelijk door de leidende ambtenaar gekeurd. Niet-
gekeurde planten mogen dan ook onder geen beding geplant worden. 
De tijd tussen het graven van de plantputten en het planten is zo kort mogelijk. 

De aanbestedende overheid wordt minstens twee werkdagen op voorhand van elke levering 
verwittigd. 
Het planten is niet toegestaan wanneer het vriest, als de grond bevroren is of indien er water in de 
plantput  staat. 
Het houtachtig gewas wordt zo in de plantput of de plantsleuf geplaatst dat de wortelhals zich in 
het midden ervan bevindt en enigszins boven het maaiveld uitsteekt. 
Van de houtachtige gewassen met kluit wordt het materiaal tot behoud van de kluit losgemaakt, 
nadat de kluit in de plantput of de plantsleuf is geplaatst. Niet verteerbaar materiaal wordt 
verwijderd. 

 
Irrigatie met drainagebuis 
Zie hoofdstuk 11 - 10.6 
 

Aanvulling met plantputsubstraat : 
De houtachtigen geleverd met draadkluit en kluit worden aangevuld met plantputsubstraat 
volgens 3-62.9, aangerijkt met  hydroabsorberende middelen volgens 3-62.2. De 
hydroabsorberende middelen  worden pas aan het plantputsubstraat toegevoegd juist voor de 
aanplanting.  Ze worden homogeen vermengd, à rato 1,5kg per 1m³.  Eénmaal de 
hydroabsorberende middelen verwerkt, mag het substraat niet aan neerslag worden blootgesteld, 
tot de aanwending in de plantput. 
Het plantputsubstraat wordt tijdens het aanvullen gelijkmatig aangedrukt. 
Het houtachtig gewas wordt lichtjes geschud om een aanaarding zonder holten te verkrijgen. 

Na het planten worden de overtollige gronden en eventueel andere materialen voortkomende van 
het graven van de plantputten verzameld en buiten het openbaar domein gebracht; vervolgens 
wordt de grond tussen de houtachtige gewassen geëffend, zonder de gewassen te beschadigen. 

8.6.2. Meetmethode voor hoeveelheden 
Per stuk te planten in plantvakken. 

8.6.3. Controles 
Het aanplanten van houtachtige gewassen wordt onderworpen aan a posteriori uitgevoerde 
technische keuringen. 
Deze a posteriori uitgevoerde technische keuringen omvatten: 

- steekproefsgewijze of stelselmatige controles, naarmate de aanplanting van 
houtachtige gewassen vordert, teneinde na te gaan of de uitvoering overeenkomstig 
de beschrijving is. Inzonderheid worden de afmetingen van de plantputten 
gecontroleerd; 

- de jaarlijkse controle van de houtachtige gewassen aan het einde van elk groeiseizoen 
(d.i. van 16 augustus tot en met 30 september) binnen de waarborgtermijn. 

De waarborgtermijn op slecht- en niet groeiende planten is twee jaar. De controle gebeurt mits 
schriftelijke verwittiging aan de aannemer. 

8.6.5 Buitengewone herstellingswerken 
De aannemer is gehouden gedurende de waarborgperiode de afgestorven en onvoldoende vitale 
planten in te boeten of aan te vullen, evenals het herzaaien van de niet doorgekomen grasmatten. 
Hiertoe wordt telkens in de maand september volgend op de planting en tot aan de definitieve 
oplevering, in aanwezigheid van de aannemer of zijn vertegenwoordiger een proces verbaal 
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opgemaakt, tot vaststelling van de herzaaiingen, inboetingen en aanvullingen.  Deze worden door 
de aannemer op zijn kosten uitgevoerd in de eerstvolgende zaai- en plantperiode. 
Voor het herzaaien dient hetzelfde mengsel gebruikt te worden. 
Voor het inboeten en aanvullen moeten plantsoenplanten worden gebruikt, die identisch zijn met 
deze die voor de oorspronkelijke planting waren voorzien.  Ook de aanplanting moet identisch 
gebeuren. 

Alle planten moeten vervangen worden die slecht geplant, dood, of sterk beschadigd zijn, of zeer 
slecht groeien.  In twijfelgevallen wordt door de leidende ambtenaar beslist. 
Verder zal  de aannemer tijdens de waarborgperiode en op zijn kosten ervoor zorgen dat alle 
planten tijdig worden rechtgezet (ze mogen in elk geval niet langer dan 14 dagen scheef staan). 

 

10 AANLEG VAN BIJ GROENAANLEG BEHORENDE CONSTRUCTIES 

10.1 Boompaalconstructies 

10.1.1.1 Materialen : 
- materialen voor boomsteunen volgens 3-65.2 

 
10.1.1.2 Uitvoering : 
De bomen worden voorzien van drie palen per boom, onderling verbonden met een houten lat. 
Hoogstambomen : Hoogte boven het maaiveld van de boompalen :140 cm; 

Vrij uitgroeiende bomen : hoogte boven maaiveld aan te passen aan habitus van de boom. 
Vooropgestelde hoogte = 80cm, of volgens de richtlijnen van de leidende ambtenaar. 

 
De aannemer voorziet de levering en de plaatsing van de steunpalen en het tot het einde van de 
waarborgtermijn in goede staat houden ervan in de prijs der te planten bomen. 

 
De aannemer voorziet de levering en plaatsing van 1 boombanden per  boompaal. Die dienen 
aangebracht te worden volgens de richtlijnen van de leidende ambtenaar. 
 
Het bovenste bindmiddel wordt op 20 cm van het uiteinde van de paal aangebracht. 

meetcode 

Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 
Meting: per boom (3 palen/boom) 
 

10.3 Ondergrondse verankering van bomen met grondankers 
 

10.3.1 Beschrijving 
Ondergrondse verankering van bomen kan alleen toegepast worden bij bomen voorzien van een 
stevige kluit of draadkluit. 
 
De toepassing is dus afhankelijk van de geleverde kluiten :  

2x Phelodendron amurense maat 250-300 
toepassing : speelvloer. 
 
De bestelling van de materialen is afhankelijk van de noodzaak.  
De aannemer dient de bestelling ter goedkeuring voor te leggen aan de leidend ambtenaar. 
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De leidend ambtenaar kan beslissen deze post te vervangen door 1 of meerdere boompalen, of 
eventueel geen enkele boomsteun  toep te passen. 

10.3.1.1 Materialen 
Volgens 3-84 

10.3.1.2 Uitvoering 
Volgens SB250 of voorschriften fabrikant 

10.3.2 Meetmethode voor hoeveelheden 

De kluitverankering wordt opgemeten per stuk. 

10.3.3 Herstellingswerken 

Indien de aanplanting van de boom niet voldoet aan de beschrijving, moet de aannemer de 
kluitverankering volledig verwijderen, boom heraanplanten, en kluitverankering herplaatsen.  
Iedere beschadiging van de kluitverankering wordt zonder verwijl hersteld of vervangen. 

10.6 Groeiplaatsverbetering van bomen : irrigatie met drainagebuis 

10.6.1 Beschrijving 
Het verbeteren van de groeiplaats van een boom heeft tot doel de levensverwachting en de 
conditie van de boom te verbeteren. Al naargelang de werkwijze kan deze verbetering duurzaam of 
eerder van tijdelijke aard zijn. 
Wat ook de oorzaak, de reden of de middelen zijn van en voor een groeiplaatsverbetering, er 
mogen onder geen beding wortels beschadigd worden. Alle richtlijnen conform 2-14.4 zijn van 
toepassing. 

10.6.1.1 Materialen 
De materialen zijn: 
met een synthetische stof of kokos omwikkelde draineerbuizen en hulpstukken volgens 3-26.1.1; 
PVC-buizen en hulpstukken volgens 3-24.4.2; 
 

10.6.1.2D IRRIGATIE MET DRAINAGEBUIS 
Een draineerbuis DN 100 mm wordt net onder het maaiveld horizontaal rond het wortelgestel of de 
kluit van de boom geplaatst. De twee uiteinden van de buis worden verbonden met een T-stuk, bij 
voorkeur in een zo groot mogelijke cirkelvorm en zodanig dat er geen grond of teelaarde in de buis 
kan dringen. 

Het systeem wordt verbonden met minstens één verticale buis per boom. De buis reikt tot 20 cm 
boven het maaiveld en wordt vastgemaakt aan een boompaal. 

10.6.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De systemen van groeiplaatsverbetering worden opgemeten per stuk (boom) 

10.6.3 Herstellingswerken 
Iedere beschadiging, van welke aard ook, wordt zonder verwijl hersteld, wat ook de oorzaak is. 

10.10 Het leveren en plaatsen van wortelgeleiding en wortelwering 

10.10.1 Beschrijving 

10.10.1.1 Materialen  
De materialen zijn: - flexibel anti-wortelscherm volgens 3-13.2.1.8; - wortelgeleidingsplaten 
volgens 3-83.  
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Afmeting : L220 x H30cm 
 

10.10.1.2 Uitvoering  

De uitvoering gebeurt volgens de richtlijnen van de fabrikant en volgens onderstaande figuur. 
 
Te gebruiken aan de rand van de boomput. De verharding mag op deze plaats geen afgeschuinde 
stut hebben. 

10.10.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 
Meting: m (omtrek boomput) 

11 BEHEER VAN GRASLANDEN, WEGBERMEN EN GRASMATTEN 

11.2 Maaien van grazige vegetaties (Grasland) 

Volgens SB250 

- Inclusief afvoer maaisel 

- Periode half juli : maaien met schijf- of messenkooimaaier, hooien (2x keren) en afruimen  
- Eind september/half oktober maaien en afruimen.  

11.2.3 Meetmethode voor hoeveelheden 
Vermoedelijke hoeveelheid (VH) met een maximum van 3 beurten per jaar. 

Meting: vierkante meter x 3 maaibeurten x 2 jaar 

11.4 Maaien van grasmatten 

Volgens SB250 

- Inclusief afvoer maaisel 

11.4.3 Meetmethode voor hoeveelheden 
Forfaitaire hoeveelheid (FH)  
Meting: vierkante meter x 25 maaibeurten x 2 jaar 
 

12. BEHEER VAN KRUIDACHTIGE GEWASSEN 
 
Betreft  
beheer van de siergrassen, vaste planten en lentebolgewassen 
De Leidende ambtenaar moet minstens 2 werkdagen op voorhand in kennis gesteld worden van de 
onderhoudswerkzaamheden, zodat de nodige controles uitgevoerd kunnen worden. 

12.1. Maaien van kruidachtige vegetaties  

12.1.1. Beschrijving 

Betreft kortknippen van de siergrassen door toepassing van een maaibeurt. 

 
1 maaibeurt per jaar; 
tussen 1 en 15 februari 
 
Inclusief afvoer van maaisel. 

 
Materialen: 
Naar keuze van aannemer, Gebruikelijk = bosmaaier. 
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12.1.2. Meetmethode voor hoeveelheden 

betreft 2 jarig onderhoud  

Meting: vierkante meter x 1 maaibeurten (m²) x 2 jaar 

12.2. Wieden van de grond tussen de kruidachtige gewassen 

12.2.1. Beschrijving 

Het wieden van de grond tussen de kruidachtige gewassen wordt uitgevoerd volgens SB250 

Enkel het uittrekken van het onkruid, met zijn wortels, wordt als behandeling aanvaard. 

Na het wieden wordt de grond opnieuw egaal gemaakt, door te schoffelen, zonder het 
wortelgestel van de planten te beschadigen. 

De jaarlijkse wiedfrequentie wordt het eerste onderhoudsjaar uitgevoerd à rato van  
jaar 1 : 8 beurten  
jaar 2 : 5 beurten  

tussen 1 maart en 1 november.  Het wieden van de grond tussen de kruidachtige gewassen gebeurt 
niet op speciaal dienstbevel, maar spontaan.   

12.2.2  Meetmethode voor hoeveelheden 

Het wieden wordt opgemeten in m² vermenigvuldigd met aantal beurten , x 2 jaar = totaal m² 

12.3. Opschik van perken van kruidachtige gewassen 

12.3.1. Beschrijving 

volgens SB250 

De jaarlijkse opschikfrequentie wordt het eerste onderhoudsjaar uitgevoerd à rato van  
jaar 1 : 3 beurten  
jaar 2 : 2 beurten  
 
De verwelkte bloem op de Lentebolgewassen, wordt aan de basis afgesneden, 1 maand na de bloei. 

tussen 1 maart en 1 november. Het opschikken van de kruidachtige gewassen gebeurt niet op 
speciaal dienstbevel, maar spontaan.   

12.3.2  Meetmethode voor hoeveelheden 

De opschik  wordt opgemeten in m² vermenigvuldigd met aantal beurten , x 2 jaar = totaal m² 

13. HET BEHEER VAN BOMEN  
Het leidend bestuur moet minstens 2 werkdagen op voorhand in kennis gesteld worden van de 
onderhoudswerkzaamheden, zodat de nodige controles uitgevoerd kunnen worden. 
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13.2. Begeleidingssnoei 

13.2.1. Beschrijving 
Volgens SB 250 

13.5. Begieten van bomen en spillen 

13.5.1. Beschrijving 

Betreft zowel de HT-bomen, als speciale boomvormen. 
Telkens als een droogteperiode de normale groei van de bomen in het gedrang brengt, worden ze 
voldoende (120L) begoten met geschikt water, d.w.z. water dat geen stoffen bevat die de groei 
remmen. 
 
Het begieten gebeurt niet op speciaal dienstbevel maar spontaan, met een voorziene hoeveelheid 
van :  
 
1ste jaar : 8 beurten. 

2de jaar : 5 beurten. 
 
Het water voor het begieten van de bomen dient de aannemer zelf te voorzien. 

13.5.2. meetmethode voor hoeveelheden 

Vermoedelijke hoeveelheid (VH) 
Totaal aantal stuks x beurt x jaren 

14. BEHEER VAN HAGEN, BOSGOED EN HEESTERS  

volgens SB250 

Alle hieronder beschreven werken en leveringen worden door de aannemer uitgevoerd al 
naargelang de noodwendigheden en de toestand van de houtachtige gewassen.  

De Leidende ambtenaar moet minstens 2 werkdagen op voorhand in kennis gesteld worden van de 
onderhoudswerkzaamheden, zodat de nodige controles uitgevoerd kunnen worden. 

14.2. Hakken van de grond tussen hagen, bosgoed, heesters  

14.2.1. Beschrijving 

De hakbeurten worden uitgevoerd van 1 april tot 15 november à rato  

jaar 1 : 5 beurten  
jaar 2 : 3 beurten  

. Het hakken van de grond tussen de houtachtige gewassen gebeurt niet op speciaal dienstbevel, 
maar spontaan. 

14.2.2. Meetmethode voor hoeveelheden 

De gehakte gronden worden opgemeten in m² vermenigvuldigd met aantal beurten  x 2 jaar = 
totaal m² 
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DEEL B: CAMPUS SCHELDEKANT 

VOORAFGAANDE NOTA : 

De bouwheer zal voor de start van de werken een as-built plan overhandigen aan de aan de 
aannemer van de werken. 
 
Er mag gewerkt worden van 7u tot 19u, waarbij ten allen tijden rekening moet gehouden worden 
met de bewoners van het WZC. 
 

HOOFDSTUK 3 – MATERIALEN  

4. AFDEKKINGSMATERIALEN VOOR BERMEN EN TALUDS 

De materialen die als aanvul- en afdekkingsmateriaal worden gebruikt, zijn hieronder 
gegeven in 4.2. 

De monsterneming wordt uitgevoerd zoals die voor bouwzand. 

 

4.2 Teelaarde, te leveren door de aannemer 

 
Teelaarde op de bouwplaats is deels niet geschikt. 

De teelaarde voor het aanvullen van alle beplantingsvakken zal bestaan uit te leveren 
gronden die voldoen aan de bepalingen van 4.2. 

De verwerkte teelaarde moet goedgekeurd zijn door de leidende ambtenaar. Ze is 
éénvormig en zuiver. Ze moet vrij zijn van stenen, wortels, en ander afval die de plantgroei 
of het beheer kunnen belemmeren. 

 

5. OPHOGINGS EN AANVULLINGSMATERIALEN 

De hoeveelheid ophogings- en aanvullingsmateriaal, afkomstig van één en dezelfde winplaats, 
wordt als één partij beschouwd. 

Voor de ophoging van de groenzones en teelaarde worden grondsoorten volgens 3-5.1.1 
(Grondsoorten met ip < 10) toegelaten alsook type 3-3.2.1.7, 3-3.2.1.8 en 3-2.1.9 volgens 3-5.1.2. 
 

7. STEENSLAG, ROLGRIND, RUWE STEEN EN BROKKEN PUIN 

Elke levering van steenslag, rolgrind, ruwe steen en brokken puin op de werf dient afkomstig te zijn 
van een BENOR-gecertificeerde winplaats (nieuwe materialen) ofwel van een COPRO-
gecertificeerde breekwerf (puingranulaten en herbruikgranulaten). Op de leveringsbons dient 
uitdrukkelijk ofwel het BENOR-keurmerk ofwel het COPRO-keur- merk als vermelding voor te 
komen. 
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7.3 Funderingssubstraat voor gras-kunststofplaten (bijgevoegd artikel) 

7.3.1 Omschrijving van het substraat 
 
Homogeen mengsel om een ondergrondse groeiruimte te creëren maar tegelijkertijd een 
voldoende draagstructuur voor de verharding. Het substraat is poreus en structuurstabiel, bezit 
een goede wateropnamecapaciteit en een voldoende waterdoorlaatbaarheid. 
Het substraat bevat ten minste 35 % mineralen die worden geproduceerd op minder dan 50 km 
van de productie locatie. 
 

Eenheid : watermaat m³ 
 
Gewaarborgde samenstelling: 
- Lava 16/32 

- Gebakken klei 20/40 
- Bosgrond 
- Leemhoudende teelaarde 
- Veencompost 

- pH 6,5 
- organische stof > 3 % 

- volumegewicht bij levering : 1200 kg/m³ 
- EC µS/cm 277 

- OS%/DS 2,6 
 

7.4 Legbedsubstraat voor gras-kunststofplaten (bijgevoegd artikel) 
 

7.4.1 Omschrijving van het substraat 
 

Doelstelling : 
Substraat voor de fundering van gras-kunststofplaten, egalisatielaag voor gras-kunststofplaten 

 
Omschrijving van het substraat : 
Homogeen mengsel van een berijdbaar gesteente met voedingsgrond. 
Het substraat is voldoende fijn om handmatig en/of machinaal te egaliseren. 

 
Gebruik en verwerking : 

Aanbrengen op een geschikt funderingssubstraat in een laagdikte van 3 tot 8 cm. Verdichten door 
te rollen, niet door trillen. 
 

Opslag: 
Afdekken met een folie om ontmenging door neerslag te vermijden. 
 
Eenheid:  watermaat m³ 
 
Aanlevering: op een voor oplegger (MTM 44 ton) bereikbare en berijdbare locatie 

 
Gewaarborgde samenstelling: 
- gewassen steenslag 4/8 
- gebroken geexpandeerde kleikorrels 4/8 
- veencompost 
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- pH < 8,0 

- organischestof< 3 % 
- volumegewicht bij levering : 1050 kg/m³ 

13 GEOKUNSTSTOFFEN 

13.2 Geotextiel 

13.2.1.4 Geotextiel voor het wapenen van grond 
 
Eigenschappen geotextiel 
- Materiaal Non-woven polyester 
- Kleur Wit 
- Gewicht geotextiel 50 g/m3 
- Hechting geotextiel Hechtingsweerstand  aan honingraatstructuur 
- Overlap geotextiel Aan twee zijden van de plaat (langs en kopse kant) steekt het geotextiel 

minstens 10 cm uit. 
- Trekweerstand 65 N/5 cm (EN 29073/3) 
- Scheurweerstand 70 N (DIN 53363) 

23 BESTRATINGSELEMENTEN 

23.2 Betonstraatstenen 
 

VOORAFGAANDE NOTA 
Betreffende de uitbreiding van verhardingszones, dient de aannemer identiek dezelfde 
betonstraatsteen te gebruiken, zowel vorm, afmeting, kleur en samenstelling. 
 

Van alle bestratingselementen dient de aannemer tijdig (minstens 30 kalenderdagen voor 
uitvoering) representatieve stalen ter goedkeuring voor te leggen aan het opdrachtgevend bestuur. 
De betonstraatstenen worden geleverd in de formaten zoals in de beschrijvende opmeting 
weergegeven. In principe worden stenen met velling 3/3 toegepast. Alternatieve voorstellen 
kunnen steeds overwogen worden mits dit gebeurt binnen de  30 kalenderdagen na toewijzing en 
mits in achtname van artikel 4.§.2.C. Het Bestuur houdt zich het recht voor varianten te weigeren. 
 
Volgende betonstraatstenen zijn voorzien : 

 
Poreuze betonstraatstenen, conform aan de PTV 122 “Bestrating van Beton voor waterdoorlatende 
grondbekledingen”. Poreuze betontraatstenen worden vervaardigd uit beton met een open, 
waterdoorlatende structuur die zorgt voor een waterdoorlaatbaarheid van 540 l/s x ha. 

 

De stenen worden na productie minstens 24 uren in een geconditioneerde uithardingskamer 
opgeslagen. E stenen zijn vervaardigd conform de NBN EN1338 eb dragen het BENOR keurmerk. 
 

Formaat : 
22 x 11 x 8cm standaard grijs – onbehandeld 
22 x 11 x 8cm standaard antraciet – onbehandeld (kleur idem als bestaande betonstraatsteen) 

23.6 Gras/grind-kunststofplaten 

23.6.1 Gras-kunststofplaten 
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De grastegel is een grasdal op basis van PE met honingraat structuur dat door toevoeging van 1% 
roet, U.V. stabiel is gemaakt. Deze grastegel heeft een TUV en COPRO keuring. 
 
Dimensies : 

 
33 cm x 33 cm x 5 cm  
Voorgemonteerd per 12 tegels (1.33m2)  
Druksterkte: 10 ton aslast volgens DIN 1072 

 
 

 
 

23.6.2 Grind-kunststofplaten 

INLEIDING 
De honingraatstructuur, met het thermisch bevestigd en waterdoorlatend geotextiel, zorgt voor 
het stabiliseren van grind. De platen worden geplaatst op een onderbouw, die opgebouwd is in 
overeenstemming met de te verwachten lasten. Nadien worden de platen opgevuld en toegedekt 
met siergrind of kiezel. Op deze manier wordt vermeden dat het grind of de kiezel nog kan 
verschuiven ten opzichte van elkaar. Zo ontstaat een uiterst sterke basis en krijg je een oppervlak 
dat met het grootste gemak en in alle weersomstandigheden bereden of betreden kan worden, zij 
het wel met een niet-intense frequentie. 

 
EIGENSCHAPPEN 
 

Eigenschappen van de honingraatstructuur 
- Afmetingen plaat (*) 160 x 120 cm 
- Hoogte plaat (**)  4 cm  
- Diameter honingraat 43 mm 
- Densiteit HDPE  0,95 g/cm3 
- Materiaal honingraat 100% HDPE - high-density polyethyleen 
- Kleur honingraatstructuur wit Melkachtig wit met sporadisch lichte nuances  
- Breukbelasting leeg ISO 844 - 90 ton per vierkante meter  
- Breukbelasting gevuld ISO 844 - 400 ton per vierkante meter 

Mechanische eigenschappen 
- Flexibiliteit   Zeer hoog 
- Chemische stabiliteit Zeer hoog 
- UV stabiliteit  Bij langdurige blootstelling: ja / bij binnen stockeren: n.v.t. 
- Thermische uitzettingscoëfficiënt N.v.t. (uitzettingskrachten worden opgenomen door de 

flexibiliteit van de plaat) 
- Koude temperatuursgedrag : Behoudt zijn flexibiliteit 
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Formaat honingraatstructuur 
- Hoogte :   40mm 
- Afmeting :  160x120 
- m2 plaat :  1,92 
- Grind / m2 :  80kg 
 

23.8 Gekleurd wegdeksysteem type Epoxy 
Het gekleurd wegdeksysteem met hoge wrijvingskarakteristiek bestaat uit een 2 componenten 
epoxy-PU gemodificeerd kleurloos bindmiddel (3 kg/m²) afgestrooid met een gekleurd 
kwartsaggregaat (1-2 mm). 
Kleur : licht-grijstint. Zie voorbeeldfoto. 
Aannemer zal minimum 3 stalen voorleggen ter goedkeuring. 
 

 
 

23.9 Siergrind 
De materialen zijn hoofdzakelijk: 
- siergrind volgens onderstaande specificaties, korrelgrootte 4/8; 
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32 GEPREFABRICEERDE LIJNVORMIGE ELEMENTEN VAN BETON VOOR 
WEGENBOUW  

32.1 Geprefabriceerde betonnen trottoirbanden 

Het betreft het gebruik van geprefabriceerde betonnen trottoirbanden type: 
- ID1 
- 15x6x100 
Het betreft het gebruik van gebogen geprefabriceerde betonnen trottoirbanden type: 
- ID1 
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Type ID1: 

 

 

 
Type 15x6x100: 
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 60. FYTOFARMACEUTISCHE PRODUCTEN 

Het gebruik van bestrijdingsmiddelen is verboden overeenkomstig het decreet van 8 februari 2013 
houdende duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest. 

61. MESTSTOFFEN 

Ongeacht of ze gespecificeerd worden op de aanbestedingsdocumenten, zal de aannemer steeds 
voorafgaandelijke technische beschrijving voorleggen. 

De aannemer is steeds toe gehouden, in overeenstemming met de plaatselijke toepassing, de 
beschrijving en voorgelegde types aan de plaatselijke toestand aan te passen. 

61.3 Startbemesting : Samengestelde organische meststof NPK bevattende magnesium 9-3-6 + 3 
MgO 

samengestelde organische meststof: 
9 % STIKSTOF TOTAAL (N) waarvan:  
1 % ammoniumstikstof  
3,5 % ureumstikstof  
4,5 % organisch gebonden stikstof  
3% FOSFORZUURANHYDRIDE (P2O5) oplosbaar in mineraal zuur  
6 % KALIUMOXIDE (K2O) oplosbaar in water  
3% MAGNESIUMOXIDE (MgO) oplosbaar in mineraal zuur  
45 % ORGANISCHE STOF  
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Stofvrij microgranulaat met afmetingen begrepen tussen 800 micron en 2500 micron, waarvan ten 
minste 80% tussen 1000 en 2000 micron. 
 

Verpakking : zakken van 25 kg – 33 zakken/euro pallet (= 825 kg) 

 

61.4 Gekorrelde meststof met langdurige werking voor gras kunststofplaten NPK 20-5-8 + 2MgO 

Samenstelling : 

20 % Stikstof totaal (N) 

 2.5 % Nitraatstikstof 

 8.0 % Ammoniumstikstof 

 9.5 % Isobutylideendiureum stikstof (Isodur®) 

5 % Fosforzuuranhydride (P O ) oplosbaar in water en neutraal ammoniumcitraat 
2   5 

 3 % Fosforzuuranhydride (P O ) oplosbaar in water 
2   5 

8 % Kaliumoxide (K O) oplosbaar in water 
2 

2 % Magnesiumoxide (MgO) totaal 

 1.0 % Magnesiumoxide (MgO) oplosbaar in water 

0.01 % B (Boor) 

0.002 % Cu (Koper) 

0.3 % Fe (IJzer) 

0.01 % Mn (Mangaan) 

0.002 % Zn (Zink) 

 Chloorarm 

 
Verpakking :  
zak 25 kg  

Korrelsoort: Granulaat 
Korrelgrootte: 90 % tussen 0,7-2,8 mm  
Korrelkleur: groen 

 

62. BODEMVERBETERINGSMIDDELEN 

Ongeacht of ze gespecificeerd worden op de aanbestedingsdocumenten, zal de aannemer steeds 
voorafgaandelijke technische beschrijving voorleggen. 

De aannemer is steeds toe gehouden, in overeenstemming met de plaatselijke toepassing, de 
beschrijving en voorgelegde types aan de plaatselijke toestand aan te passen. 

62.1 Groencompost 

Een VLACO-label is vereist. 

Herkomst en staal voorleggen ter goedkeuring. 
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62.2 Hydroabsorberend bodemverbeterendmiddel 

Fysisch bodemverbeterend middel verrijkt met meststoffen bestemd voor het verhogen van de 
waterretentie van bodems en teelt substraten. 

Samenstelling: 

39.5% organische hydroabsoberende polymeren, 
10.50% meststoffen 
Waarborgen : 
5% Stikstof totaal (N) 
1% Fosforzuuranhydride (P2O5) oplosbaar in mineraal zuur 
4% Kaliumoxide (K2O) oplosbaar in water 
Spoorelementen 
(B) 
(Cu) 
(Fe) 
(Mn) 
(Mo) 
(Zn) 
0.25% Wortelgroeiactivator 
49.75% Draagmateriaal (vulkanische pyroclastisch gesteente) 

Technische eigenschappen 

Bulkdensiteit 810 g/l 
Droge stof 100% 
Ph 7.0 
Korrelgrootte 1-4mm 
Gecertifieerd niet toxisch 
Levensduur meer dan 8 jaar 

Bij levering en het onderwerken van de polymeren moet de leidende ambtenaar voorafgaandelijk 
(minstens 24 u voor levering en onderwerken) gecontacteerd worden voor controle. Bij de levering 
is een certificaat van herkomst gevoegd. 

62.6  Organisch bodemverbeterend middel  : voor het verbeteren van arme, slempgevoelige of 
kapotgereden gronden 

Technische gegevens : op basis van druivenpittenkoek met 60 % organische stof, in korrelvorm. 

Verpakking : zakken van 25 kg 
 

62.7 Organisch bodemverbeterend middel : bevordering inwortelling 

 Eigenschappen 
vlot opneembare organische fosforbron, die beschikbaar blijft gedurende meerdere 
maanden (slaat niet neer) voor een goede wortelvorming, inworteling en later ook bloei en 
vruchtvorming 
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Technische gegevens 

Overige meststof : NP 4-30, verrijkt mengsel van organische grondstoffen in een microgranulaat met 
afmetingen begrepen tussen 800 en 2500 micron, waarvan ten minste 80 % tussen 1000 en 2000 
micron. 

4 % STIKSTOF TOTAAL (N) waarvan  
2 %  ureumstikstof 
2 %  organisch gebonden stikstof  
30 % FOSFORZUURANHYDRIDE (P2O5) totaal, oplosbaar in mineraal zuur  
13 % ORGANISCHE STOF (gloeiverlies) 

Voor de gebruiksnormen telt de stikstof meer voor 75 %; de fosfaat voor 100 %. 
 
Verpakking : zakken van 25kg 

Vorm : een microgranulaat met afmetingen tussen 800 en 2500 microns, waarvan ten minste 80% 
tussen 1000 en 2000 micron  

62.9 Bodemverbeteringsmiddel, stalmestvervanger in korrelvorm 

Verrijkt organisch bodemverbeterend middel rijk aan organische stof bevattende 50 % organische 
stof en met een NPK 4-3-2 waarvan de stikstof organisch gebonden is.  

Korrelvorm. 

62.10 Plantputsubstraat voor bomen in volle grond of in de verhardingsoppervlakten 

Omschrijving van het substraat : 
Het substraat is fijn van structuur en bevat voldoende voedingsstoffen voor een duurzame 
ontwikkeling van de aanplanting.  
Zand-leemachtige teelaarde. Het is vrij van groeikrachtige onkruidwortels en bevat zeker geen vreemde 
materialen zoals stenen.  

Met toegevoegde bodemverbeterende producten zoals veencompost en gecomposteerd paardenmest 
en bentoniet verhoogt  

 

Samenstelling: 

• zand-leemachtige teelaarde 

• EC waarde < 1,5 mS/cm 

• zandfractie 0-53μm < 15% 

• CMC gecomposteerd veen 

• gecomposteerd paardenmest 

• pH < 7,5 (aanpasbaar dmv turf ) 

• organische stof > 6 % 

• volumegewicht bij levering : 1450 kg/m³ 

• schimmelpreparaten 

• mycorrhiza (endo-ecto) 
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Het substraat wordt kant en klaar geleverd op de werf. Vermenging en samenstelling heeft plaats op site 
van het bedrijf die het substraat aanmaakt. 

 

62.11 Plantbaksubstraat 

Het betreft een basissubstraat voor plantenbakken met vaste planten. 
 
Het mineraal/organisch substraat in kaliber 0/12 voor goede wateropnamecapaciteit en 
doorlaatbaarheid, poreus en structuurstabiel. Het substraat bestaat uit een gegarandeerde 
samenstelling van een mengeling van lavadrain, tufsteen, natuurbims, verschillende kleisoorten en 
een lavebodem, aangevuld met organisch materiaal.  
 

De toegepaste dikte/volume is afhankelijk van de plantenbak, volgens tekening uitvoeringsplan.  
Het substraat dient te voldoen aan de RAL-richtlijnen en FLL-richtlijnen.  
 
De vermelde technische eigenschappen zijn van toepassing. 
 

Fractieverdeling: 

- uitspoelbare bestanddelen:   5,5% / volume 
- fijne middelgrote bestanddelen:  65% / volume 
 

Volumegewicht: 
- droge toestand:   1,09 ton/m3 

- bij maximale watercapaciteit:   1,45 tom/m3 
 

Water/luchtverhouding: 
- Maximale watercapaciteit:  46 vol.% 
- Waterdoorlaatbaarheid mod. K: >0,015 cm/s 

 
pH-waarde:    6,8 

Koolstofgehalte:   8g/l 
Zoutgehalte:    0,5g/l 
Organisch gehalte:   6,5% / volume 

C/N verhouding:   28 
 

63 ZADEN 

63.1 Samenstelling van zadenmengsels voor grasmatten 
 
Het zaadmengsel dient voorafgaand ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de leidend 
ambtenaar. 

 
Graszaadmengsel bevat volgende grassoorten : 

15% Lolium perenne 
20% Festuca arundinacaea 
50% Festuca rubra 
15% Poa pratensis 
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65. MATERIALEN VOOR BOOMSTEUNEN 

65.2 Kastanje houten boompalen 

Kastanje rondhouten boompalen; 
Onbehandeld; 
Gepunt; 
Lengte 200 cm, diam 80/100 mm.  

 

De aannemer voorziet de levering en plaatsing van 1 boombanden per  boompaal. Zwart rubber. 
Deze dienen aangebracht te worden volgens de richtlijnen van de leidende ambtenaar. 

66. HOUTACHTIGE GEWASSEN 

Algemene nota: 

Alle te leveren planten vóór de levering op de werf goedgekeurd te worden door de leidend 
ambtenaar. De aannemer verwittigt de leidend ambtenaar minimum één week op voorhand. De 
volledige partij planten dient gekeurd te worden, zowel hoogstambomen als heesters en 
desgevallend kruidachtige gewassen. 

Na de keuring maakt de leidend ambtenaar een verslag op (binnen de 3 werkdagen). Pas na 
goedkeuring van de partij mogen de aanplantingswerken aangevat worden. 

Na de keuring worden de planten nog dezelfde dag ingekuild, met uitzondering van 
containerplanten. Bij weigering worden de afgekeurde planten onmiddellijk van de werf 
verwijderd. De nieuwe levering ter vervanging van de afgekeurde partij dient eveneens gekeurd te 
worden zoals hierboven beschreven. 

De ingekuilde planten worden slechts één voor één verwerkt, zodat uitdroging van wortels of kluit 
uitgesloten is. 

66.1. Bosgoed 

(3-jarige planten) 

Carpinus betulus, h100-125, 1+2, 2tak+, Bw ; 
Acer campestre, h60-100, 1+2, 2tak+, Bw ; 
Corylus avellana, h100-125, 1+2, 2tak+, Bw ; 
Viburnum opulus ‘Roseum’, 60-100, 1+2, 3 tak+, Bw ; 

66.2. Heesters 

Ilex aquifolium, 60-80, br 40, laag vertakt volle struik, Kluit ; 
Philadelphus ‘Virginal’, 80-100, 4/5tak, Bw. 

66.3. Bomen 

66.3.2 Vrij uitgroeiende bomen 
Cladrastis kentuckea, 250-300, 2stam+, 3xVpl, Dkl, kluitdiameter min 50cm, kluithoogte 
55/60 
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66.3.3 Hoogstambomen 

Robinia pseudoacacia, 18/20, 3x Vpl, Dkl, kluitdiameter min 60cm, kluithoogte 55/60 
Robinia pseudoacacia, 20/25, 3x Vpl, Dkl, kluitdiameter min 70cm, kluithoogte 55/60 
Carpinus betulus, 18/20, 3x Vpl, Dkl, kluitdiameter min 60cm, kluithoogte 55/60 
Carpinus betulus, 20/25, 3x Vpl, Dkl, kluitdiameter min 60cm, kluithoogte 55/60 

66. 6 Hagen 
Carpinus betulus, 125-150, 1+2, Bw 
Acer campestre, 100-140, 1+2, 2 tak +, Bw 
Ilex aquifolium, 40+, 2+1, Bw 

66. 8 Klimplanten 
Lonicera periclymenum 'Belgica', 50-60, gestokt. 

66. 9 Klein fruit 
Planten blote wortel ; 
Rubus idaeus 'Tulameen' 
Rubus idaeus 'Fallgold' 
Rubus idaeus 'Zefa' 

67. KRUIDACHTIGE VEGETATIES 

Maat p9, tenzij anders vermeld 

67.2. Siergrassen  

Molinia caerulea ‘Poul Petersen’ 
Molinia arundinacea ‘Transparent’ 

 

94. GRASTEGELMENGSEL 

94. 1 Vooringezaaid grastegelmengsel 

Doelstelling : 
Substraat voor het vullen van grastegels 

 
Omschrijving van het substraat : 

Homogeen mengsel van veen met voedingsgrond en graszaad. 
De voedingsgrond zorgt voor een goede kieming en duurzame groei van de grasplanten. Het 
substraat is geproduceerd door een gespecialiseerd bedrijf, maximaal 2 uur voor uitlevering met 
inbegrip van voldoende groeikrachtig graszaad om  een dichte grasmat te garanderen. 

 
Gebruik en verwerking: 
Het substraat wordt binnen de 24 uur na levering verwerkt. 
Het grastegelmengsel in de grastegels invullen, gelijk met de bovenzijde van de tegels. Door het 
grote inklinkend vermogen bevindt het substraat zich 5 dagen later tot op enkele centimeters 
onder de bovenzijde van de tegels. Hierdoor zit het hart van de grasplant beschermt tegen 
beschadiging door verkeer. 
De totale doorwortelbare ruimte voor grasplanten is minimaal 15 cm. Het gebruik van een gepast 
nivellerings- en funderingssubstraat zorgt voor een duurzaam eindresultaat 
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Stockage: 

Het grastegelmengsel moet binnen de 24 uur zijn verwerkt. Bij regenval het substraat afdekken om 
een goede verwerking te behouden. 
Niet tijdig verbruikt substraat wordt afgevoerd en door de producent opnieuw opgemengd met 
graszaad. 

 
eenheid : watermaat m³ 
 
aanlevering : op een voor oplegger (MTM 44 ton) bereikbare en berijdbare locatie 
 

Gewaarborgde samenstelling: 
- veencompost 
- gecomposteerd paardenmest 
- leemhoudende teelaarde 
- gebakkenklei 0/3 
- lava 0/3 
- pH < 7,0 
- organische stof > 6 % 

- volumegewicht bij levering : 800 kg/m³ 
- EC µS/cm < 600 

- graszaad: 50 % Festuca rubra species, 20 % Festuca arundinacaea, 15 % Lolium perenne, 15 % Poa 
pratensis 
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HOOFDSTUK 4 – VOORBEREIDENDE WERKEN EN GRONDWERKEN 

1. VOORBEREIDENDE WERKEN 

1.1. Beschrijving  

1.1.1. Verwijderen van houtachtige gewassen 

1.1.1.2.B Rooien van struiken 
 
Het rooien van struiken omvat het verwijderen van de verwilderde haag langsheen de spoorweg. 

1.1.2. Op- en afbraakwerken, al of niet voor hergebruik 

1.1.2.3 Opbreken van verhardingen 
 
Het opbreken van verhardingen omvat ook: 
- Het opbreken van straatstenen met behoud van de straatstenen voor later hergebruik. De 

straatsteenverhardingen die moeten worden opgebroken zijn aangeduid in de 
opdrachtdocumenten 
(plan 272_UV_Scheldekant_01). 

- Het opbreken van fundering/onderfundering gebonden met cement/puzzolaan maar zonder 
wapeningen. De funderingen/onderfunderingen die moeten worden opgebroken zijn 
aangeduid in de opdrachtdocumenten (plan 272_UV_Scheldekant_01). 

 
De opbraakmaterialen, omvatten de funderingen en eventueel straatstenen en borduren die niet 
geschikt zijn voor hergebruik, worden afgevoerd naar een vergunde stortplaats. 
 

1.1.2.4 Opbreken van lijnvormige elementen 
 
Het opbreken van lijnvormige elementen omvat: 
- Het opbreken van kantopsluitingen met fundering en onderfundering, deels met behoud voor 

later hergebruik. De geprefabriceerde trottoirbanden die moeten worden opgebroken, al dan 
niet te behouden voor later hergebruik, zijn aangeduid in de opdrachtdocumenten (plan 
272_UV_Scheldekant_01). 

1.1.4. Werken voor groenaanleg 

1.1.4.1 Afpalingswerken 
 

1.1.4.1.B Beschrijving 
 

Uitzetten van het tracé van de werken : 
De toleranties bij het uitzetten van het tracé der werken bedragen 0,5 cm in hoogte en 5 cm in 
grondplan. Het tracé van de werken wordt door de aannemer uitgezet overeenkomstig de plannen 
en de bepalingen ter plaatse gegeven door de leidende ambtenaar. De kosten hieraan verbonden 
zijn een last van de aanneming. 

1.1.5. Plaatsbeschrijving 
 
Tegensprekelijke plaatsbeschrijvingen 
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De aannemer is verplicht tot het (laten) opmaken van tegensprekelijke plaatsbeschrijvingen door 
middel van een volledige beschrijving en/of gebruik maken van audiovisueel materiaal. 
 
De aannemer die de werken zal toegewezen krijgen zal binnen de 30 kalenderdagen en sowieso 
voorafgaandelijk aan de uitvoering een omstandige plaatsbeschrijving laten opmaken door een 
daartoe beëdigd schatter van  onroerende goederen. 

Deze zal een omstandige beschrijving maken vanaf de straat tot aan de bouwplaats, met 
fotoreportage en vermelding van alle materialen en toestanden die hij aantreft.  
De aannemer zal planmatig aanduiden welke zone hij zal gebruiken voor het bereiken van de 
bouwplaats en voor zijn werfinrichting. Op het plan van de bestaande toestand dienen alle 
vaststellingen ter plaatse; beschadigingen, afwijkingen, gebreken, verzakkingen, hoogtepunten, 
riolering, kabels, beplanting, e.d.m., grafisch weergegeven te worden. 
De verschillende gebreken worden genummerd op het plan, corresponderend met een lijst van de 
opsomming van de vaststellingen en eveneens geïllustreerd aan de hand van een fotoreportage. 

Dit plan dient tegensprekelijk voor akkoord verklaard en gehandtekend worden door de 
verschillende partijen. 

De aannemer mag in geen geval materialen stockeren en/of transporteren over de ondergrondse 
parking. Alle te gebruiken middelen zullen voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd worden. 

 

De plaatsbeschrijving en fotoreportage dient in 4 exemplaren op papier en 1 maal digitaal 
overhandigd te worden aan de betrokken partijen (opdrachtgevend bestuur, 
veiligheidscoördinator, ontwerper en aannemer). 
Het opdrachtgevend bestuur behouden zich het recht toe om aan de aannemer aanvullende 
informatie of aanpassingen aan zijn voorzorgsmaatregelen en/of middelen op te leggen. Ook indien 
de plaatsbeschrijving geen afdoend beeld geeft op de aanvangssituatie kunnen de ontwerpers of 
de aanbestedende overheid verdere aanvullingen van het bundel vragen. 
Na akkoordverklaring zullen alle betrokken partijen een exemplaar ontvangen van het totale 
bundel. 

Het opmaken van de plaatsbeschrijving is een last van de aanneming. 
De aannemer draagt de volle verantwoordelijkheid met betrekking tot de tijdige en volledige 
opmaak van de nodige plaatsbeschrijvingen. 

1.2. Meetmethode voor hoeveelheden 
 
Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 
Het rooien van struiken wordt opgemeten in m2. 
Het opbreken en afvoeren van straatstenen wordt opgemeten in m2. 

Het opbreken van funderingen/onderfundering wordt  opgemeten in m3. 
Het opbreken van lijnvormige elementen wordt opgemeten in m. 
De afpalingswerken worden opgegeven volgens globale prijs (GP). 
De plaatsbeschrijving wordt opgegeven volgens globale prijs (GP). 

2 DROOG GRONDVERZET 

2.1. Beschrijving  
 

Het droog grondverzet dient te gebeuren zoals aangegeven in de opdrachtdocumenten (plan 
272_UV_Scheldekant_01).  

2.1.2. Uitvoering 

2.1.2.2 Uitgraving 
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Uitgraving met verwijdering naar een vergunde stortplaats omvat: 
- plaatselijke uitvoering: het uitgraven van gronden die niet geschikt zijn voor aanplanting; 
- in compacte grond: het uitgraven van het baanbed voor funderingen van nieuwe verhardingen 
 
De uitvoeringsmiddelen worden overgelaten aan de keuze van de Aannemer, die er de volledige 

verantwoordelijkheid voor opneemt. 

 

2.1.2.4 Afdekking 
 

Afdekking met teelaarde omvat: 
- het afdekken met teelaarde van alle beplantingsvakken,  

deels met teelaarde afkomstig van de werf,  
deels met teelaarde geleverd door de aannemer.  

 
Teelaarde, te leveren door aannemer volgens 3-4.2. Herkomst en staal voor te leggen aan de 
ontwerper of diens verantwoordelijke. 
 

De uitvoeringsmiddelen worden overgelaten aan de keuze van de Aannemer, die er de volledige 
verantwoordelijkheid voor opneemt. 

2.2. Meetmethode voor hoeveelheden 

 
Uitgravingen worden opgegeven in forfaitaire hoeveelheden (FH) en uitgedrukt in m3. 
Afdekking met teelaarde wordt opgegeven in vermoedelijke hoeveelheden (VH) en uitgedrukt in 
m3. 

9 PROFILEREN VAN BERMEN 

9.1. Beschrijving  

 
Het profileren van wegbermen omvat: 
- machinaal onder profiel brengen na effenen en verdichten, met afvoer. 

 

9.4. Meetmethode voor hoeveelheden 
 

Het profileren van wegbermen wordt  opgegeven in forfaitaire hoeveelheden (FH) en uitgedrukt in 
m2. 
 

11.  VERWERKEN VAN BOOMSUBSTRAAT (bijgevoegd artikel) 

11.1 Beschrijving 
Het substraat wordt kant en klaar geleverd op de werf. Vermenging en samenstelling heeft plaats op site 
van het bedrijf die het substraat aanmaakt. 

11.1.2 Materialen  
 
De materialen zijn: 
- Boomsubstraat volgens 3-62.10; 
- Hydro absorberende bodemverbeteringsmiddelen aan 2kg/m3 volgens 3-62.2 . 
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11.1.3 Kenmerken van de uitvoering 

 
Wanneer de ondergrond onder het aan te brengen mengsel bestaat uit verharde lagen (niet 
penetreerbaar met een puntstaaf van 1 cm² en een druk > 1,5 MPa) moeten die lagen gebroken 
worden om de doorwortelbare diepte te herstellen. Indien die ondergrond bestaat uit anaërobe 
lagen met moerasgasuitstoot (zogenaamde ‘blauwe’ lagen) moeten die lagen worden verwijderd 
en vervangen door teelaarde, tenzij ze onder de grondwatertafel liggen. 

Wanneer voor de werken water in de plantput staat, dan wordt het aanwezige water en het 
onderliggend slib verwijderd vooraleer het mengsel aangebracht wordt. 
 
Het substraat wordt aardvochtig aangeleverd en zonder tussenbewerkingen in de plantput 
verwerkt. Het boomsubstraat slechts met de voeten verdichten rond de boomwortels. Vermijd 
holle ruimtes tussen de boomwortels door tijdens de aanplanting blote wortelaanplanting 
voldoende op te schudden. 

 
De hydro absorberende bodemverbeteringsmiddelen worden met het substraat homogeen vermengd, à 
rato van 2kg/m3. Volgens gebruiksaanwijzingen productiefirma. 
 

11.1.3 Meetmethode voor hoeveelheden 
 

Het mengsel wordt opgegeven in forfaitaire hoeveelheden (FH) en uitgedrukt in m³. 

11.1.4 Controles 
 

De controles omvatten: 
- de voorafgaande technische keuring van de materialen; 

- de a posteriori uitgevoerde technische keuringen. 
De a posteriori uitgevoerde technische keuringen omvatten steekproefsgewijze of stelselmatige 

controles om na te gaan of de uitvoering overeenkomstig de beschrijving is. 
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HOOFDSTUK 5 – ONDERFUNDERINGEN EN FUNDERINGEN 

2 WAPENEN VAN DE ONDERFUNDERING OF FUNDERING 

2.1 Beschrijving  
 
Het wapenen van de onderfundering of fundering omvat: het leggen van wapening op het 
baanbed. De plaatsing van geotextiel dient het opstijgen en doordringen van fijne, ongewenste 
deeltjes in de fundering te voorkomen. 
 
Het wapenen van de onderfundering of fundering wordt toegepast bij: 
- betonstraatsteenverhardingen 
- grind in kunststofplaat verhardingen 
 

2.1.1 Materialen 
 
De materialen zijn: 
- geotextiel voor het wapenen van de onderfundering of fundering volgens 3-13.2.1.5 
 

2.1.2 Uitvoering 
 
De geotextielbanen dienen gelegd te worden met een overlapping van minstens 80 cm. Zolang de 
membranen niet met een voldoende dikke laag onderfunderingsmateriaal zijn afgedekt, is alle 
verkeer erover verboden om elke doorboring te vermijden. 

2.2 Meetmethodes voor hoeveelheden 
 
Het wapenen van de onderfundering of fundering wordt opgegeven in forfaitaire hoeveelheden 
(FH) en uitgedrukt in m2. 

3 ONDERFUNDERING  

3.3 Onderfundering type II 

3.3.1. Beschrijving 

Betreft: 
Het betreft de onderfundering van de grind-kunststofplaten. 

3.3.1.2.B Dikte van de lagen 

 
De nominale dikte van de onderfundering wordt gegeven in de opdrachtdocumenten (plan 
272_UV_Scheldekant_06). 

De dikte is afhankelijk van: 
- Het type verharding; 
- De totale beschikbare opbouw. 
 

3.3.2. Meetmethode voor hoeveelheden 
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Onderfunderingen worden opgegeven in forfaitaire hoeveelheden en uitgedrukt in m2. 
 

4 FUNDERINGEN 

4.1. Algemene bepalingen 

4.1.1. Beschrijving 
 
De bescherming tegen uitdroging: 
voor zandcementfunderingen en voor funderingen van schraal beton : 
behoudens in die gedeelten van het werk, waar de fundering uitsluitend onder lijnvormige 
elementen wordt aangelegd, zal een bescherming tegen uitdrogen worden aangebracht door het 
gelijkmatig verstuiven van een nabehandelingsproduct volgens 3-15. naar rata van 150 g/m²; deze 
beschermingslaag mag weggelaten worden, indien de eropkomende verharding, bestrating of 
lijnvormig element nog dezelfde dag wordt aangelegd en/of geplaatst en de weersomstandigheden 
gunstig zijn. 

4.1.2. Meetmethode voor hoeveelheden 
 
Voor zandcementfunderingen en voor funderingen van schraal beton dient voor het aanbrengen 
van de bescherming tegen uitdrogen door het gelijkmatig verstuiven van een 
nabehandelingsproduct inbegrepen te zijn in de post van de fundering. 

4.2 Steenslagfundering met niet-continue korrelverdeling 

4.2.1. Beschrijving 

Betreft: 

Het betreft de fundering van de gras-kunststofplaten. 

4.2.1.1 Materialen 
 
De materialen zijn: 
Fundering voor gras-kunststofplaten volgens 3-7.3. 

4.2.1.2 Kenmerken van de uitvoering 

4.2.1.2.B Dikte van de laag 
 
De funderingslaag heeft een vermoedelijke nominale dikte van 20 tot 25 cm, zoals aangeduid in de 
opdrachtdocumenten  (plan 272_UV_Scheldekant_06). 

 
De dikte is afhankelijk van: 
- Het type verharding; 
- De totale beschikbare opbouw. 

4.2.1.3 Wijze van uitvoering 
 
Het substraat wordt droog aangeleverd en zonder tussenbewerkingen verwerkt. Het mengsel dient 
te worden verdicht door rollen, niet door trillen en dit in een laagdikte van maximaal 30 cm. De 
totale laagdikte is onbeperkt. 
Bij niet onmiddellijke verwerking is het aan te raden het substraat waterdicht af te dekken. 
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4.2.2. Meetmethode voor hoeveelheden 

 
Fundering voor gras-kunststofplaten worden opgegeven in forfaitaire hoeveelheden en uitgedrukt 
in m2. 
 

4.3 Steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder toevoegsel 
volgens SB250 

4.7 Zandcementfundering 
 
Indien geen lijnvormig element wordt voorzien langsheen de bestrating, zal de aannemer een  
extra stut aanmaken van zandcement. 
Dit betreft :  

betonstraatsteen vak 4 (afvalcontainer)  
betonstraatsteen vak 5 (elektriciteitscabine) 

4.9. Fundering van schraal beton 

4.9.1. Beschrijving 

Betreft: 
Het betreft de fundering en stut van schraal beton voor lijnvormige elementen. 

4.9.1.1. Materialen 
Nabehandelingsproducten volgens 3 -15. 

4.9.1.3. Wijze van uitvoering dwarsvoegen : 
a) Uitzetvoegen : 

- diepte : volledige funderingsdikte 
- materiaal : houten plank (dikte 25 mm) die na verharding van de fundering verwijderd 
wordt   
- te plaatsen op de plaatsen aangeduid op het grondplan of op aanwijzing van het 

opdrachtgevend bestuur 
- na verwijderen van voegplank dient de uitzettingsvoeg gedicht te worden met een 

geëlastomeriseerde gewapende bitumineuze band met Pe-film - breedte 100 mm 
overeenkomstig 3-14.2 (het plaatsen van de bitumineuze band is inbegrepen in de post van 
de fundering) 

b) Krimpvoegen : 
- diepte : 1/3 van de funderingsdikte 
- materiaal : 3 à 5 mm dikke geperste vezelstrip 

- te plaatse om de 5 meter 

c) Constructievoegen : 

- bij elke werkonderbreking van meer dan 2 uur 
- uit te voeren zoals uitzetvoegen  
d) Langsvoegen : 
- Maximale plaatbreedte = 4 meter 
- Te realiseren d.m.v. zaagsneden op diepte van 1/3 van de funderingsdikte 

7.2.2. Meetmethode voor hoeveelheden 
 
Funderingen van schraal beton worden opgegeven in forfaitaire hoeveelheden en uitgedrukt in m. 
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HOOFDSTUK 6 – VERHARDINGEN 

ALGEMEEN 
Nota : In de eenheidsprijzen voor uitvoeren van de bestratingen zijn alle aanpassingswerken nodig 
voor de afwerking en de verhardingen ter hoogte van het op peil brengen van sleutelmonden, 
putdeksels van de nutsmaatschappijen, rioolinspectieputten, keldervensters en dorpels 
inbegrepen. Eveneens inbegrepen de voegvulling tegenaan sleutelmonden, putdeksels, 
inspectieputten, enz... met vloeibare cementmortel van hetzelfde type als deze gebruikt voor het 
opvoegen van de verhardingen zelf. 

3 BESTRATINGEN  

3.4 Bestrating van betonstraatstenen 

 

Voorafgaande nota: 
Verhardingen in betonstraatstenen worden uitgevoerd zoals de bestaande toestand. 

3.4.1. Beschrijving 

Betreft: 
De bestrating betreft: 
- Het herplaatsen van de gerecupereerde betonstraatstenen op een bed van zandcement;  
- Het plaatsen van nieuwe betonstraatstenen op een bed van zandcement; 
- De werken die van voornoemde werken afhangen of ermee samenhangen, zoals: 

 in voorkomende gevallen het vooraf wegwerken van de oneffenheden van de 
fundering of, bij ontstentenis ervan, van het baanbed; 

 in voorkomende gevallen het vooraf effenen en verdichten van wielsporen in de 
fundering, of bij ontstentenis ervan, in het baanbed; 

 het vooraf van het oppervlak van de fundering of, bij ontstentenis ervan, van het 
baanbed verwijderen van alle plassen en ongewenste materialen. 

3.4.2. Materialen 
 

De materialen zijn: 

- zandcement volgens 5-4.7 

- betonstraatstenen volgens 3- 23.2 

3.4.3. Kenmerken van de uitvoering 

3.4.3.1 Bed van de bestrating  
Het bed van de bestrating is: zandcement. 

3.4.3.4. Dwarshelling van het oppervlak de bestrating  
De nieuw aan te leggen bestrating zal aansluiten op de bestaande niveaus en de huidige 
dwarshelling van de aanpalende bestaande verhardingen. 

3.4.3.7 Steenverband  
Het steenverband is: halfsteensverband, volgens bestaande toestand. 
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3.4.3.8 Voegen  

3.4.3.8. A Breedte van de voegen 
Dezelfde voegbreedte zoals de bestaande betonstraatsteenverharding wordt aangehouden. 

 
3.4.3.8. B Voegvulling 
Dezelfde voegvulling wordt toegepast zoals voegvulling van de bestaande 
betonstraatsteenverharding. 
 

3.4.5. Meetmethode voor hoeveelheden 
De bestrating wordt opgegeven in forfaitaire hoeveelheden (FH) en uitgedrukt in m2. 
Het bed van zandcement wordt opgegeven in forfaitaire hoeveelheid (FH) en uitgedrukt in m2. 

4 ANDERE VERHARDINGEN 

4.5 Verharding van gras-kunststofplaten (bijgevoegd artikel) 

4.5.1. Beschrijving 

Betreft: 
De verharding met gras-kunststofplaten omvat: 
- Verwijderen van alle plassen en ongewenste materialen 
- Leveren van bij een gespecialiseerd bedrijf van vooringezaaid substraat 
- Spreiden binnen de 24 uur na levering 
- 2 eerste maaibeurten 

4.5.2. Materialen 
 

De materialen zijn: 
- Fundering voor gras-kunststofplaten (funderingssubstraat) volgens 3-7.3; 
- Legbedsubstraat volgens 3-7.4; 
- Gras-kunststofplaten volgens 3-23.6.1. 
 

4.5.3. Kenmerken van de uitvoering 

4.5.3.1 SAMENSTELLING VAN DE LAGEN  

Funderingsubstraat voor gras-kunststofplaten wordt éénlaags aangebracht 

4.5.3.2 DIKTE VAN DE LAGEN 
De maximale dikte van de laag van legbedsubstraat is 5cm. 

4.5.3.3 PROFIEL VAN HET OPPERVLAK 
De toleranties in min en in meer op de peilen van een willekeurig profiel, afgeleid van de profielen 
op de opdrachtdocumenten, zijn 1 cm. 

4.5.3.4 VLAKHEID VAN HET OPPERVLAK  
De oneffenheden zijn hoogstens 1 cm. 

4.5.3.5 DWARSHELLING VAN HET OPPERVLAK 
De nominale dwarshelling wordt aangegeven in de opdrachtdocumenten. Zo niet is er geen 
dwarshelling. 
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4.5.4 Wijze van uitvoering 

4.5.4.1 BEREIDING VAN HET GRASTEGELMENGSEL 
Het grastegelmengsel wordt geproduceerd door een gespecialiseerd bedrijf, maximaal 2 uur voor 
uitlevering met inbegrip van voldoende groeikrachtig graszaad om een dichte grasmat te 
garanderen. Het vervoer ervan gebeurt in met zeildoek afgedekte laadbakken. 

4.5.4.2 VERWERKING 

Het substraat wordt binnen de 24 uur na levering verwerkt.  
Het grastegelmengsel in de grastegels invullen, gelijk met de bovenzijde van de tegels.  
Door het grote inklinkend vermogen bevindt het substraat zich 5 dagen later tot op enkele 
centimeters onder de bovenzijde van de tegels.  
Hierdoor zit het hart van de grasplant beschermt tegen beschadiging door verkeer.  

4.5.4.3 INGEBRUIKNEMING 
Alle verkeer op de lagen is verboden gedurende de eerste 6 weken na het aanleggen. 

4.5.5 Meetmethode voor hoeveelheden 
 

De verharding van gras-kunststofplaten wordt opgemeten in forfaitaire hoeveelheid (FH) en 
uitgedrukt in m². Keldergaten, putranden, controleluiken, rijwielblokken, merktekens van 
ondergrondse leidingen e.d. worden niet afgetrokken. 

4.5.6 Controles 
De controles omvatten: 
- de voorafgaande technische keuring van de materialen; 
- de a posteriori uitgevoerde technische keuringen; 
De vakken worden vooraf afgebakend volgens de aanduidingen in de opdrachtdocumenten. 

4.5.6.1 Voorafgaande technische keuring 
De materialen opgesomd onder 4.5.2 zijn onderworpen aan de voorafgaande technische keuring. 

4.5.6.2 A posteriori uitgevoerde technische keuringen 
De verharding wordt onderworpen aan a posteriori uitgevoerde technische keuringen. 

Deze a posteriori uitgevoerde technische keuringen omvatten: 
- Steekproefsgewijze of stelselmatige controles, naarmate het aanleggen van de verharding van 

gras-kunststofplaten vordert, teneinde na te gaan of de uitvoering overeenkomstig de 
beschrijving is; 

- De controles, na de aanleg van de verharding van gras-kunststofplaten, van de gemiddelde 
dikte, het profiel van het oppervlak, de vlakheid van het oppervlak. 

 

4.6 Verharding met grind in grind-kunststofplaten (bijgevoegd artikel) 

4.6.1 Beschrijving 
 
De siergrindverharding omvat: 
het naast elkaar plaatsen en vastzetten van grind-kunststofplaten op een legbed van 
porfiersteenslag en opgevuld met siergrind. Op deze wijze wordt vermeden dat het grind zich kan 
verschuiven ten opzichte van elkaar. 
de werken die van voornoemde werken afhangen of ermee samenhangen, zoals: 
- het leveren en plaatsen van een geotextiel op de betongranulaatfundering;  
- het leveren en plaatsen van een legbed uit porfiersteenslag; 
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- in voorkomende gevallen het vooraf wegwerken van de oneffenheden van de fundering of, bij 
ontstentenis ervan, van het baanbed 

- in voorkomende gevallen het vooraf effenen en verdichten van wielsporen in de fundering of, 
bij ontstentenis ervan, in het baanbed; 

- het vooraf van het oppervlak van de fundering of, bij ontstentenis ervan, van het baanbed 
verwijderen van alle plassen en ongewenste materialen. 

4.6.2 Materialen 
De materialen zijn: 
- geotextiel, volgens 3-13.2 
- porfiersteenslag, korrelgrootte 2/4 
- grind-kunststofplaten, volgens 3-23.6.2  
- siergrind, volgens 3-23.9 

 

4.6.3. Kenmerken van de uitvoering 

4.6.3.1 BED VAN DE BESTRATING 
Bovenop de fundering wordt een geotextiel geplaatst. 

De uitvoering omvat het leggen van banen geotextiel, derwijze dat ze zowel in langs- als in 
dwarsrichting elkaar minstens 80 cm overlappen, tenzij ze aaneengenaaid of gelast worden. 

Zolang het aangelegd geotextiel niet over minstens 15 cm dikte afgedekt is, is alle verkeer erop 
verboden. 

 
Het legbed van de grindverharding is porfiersteenslag, korrelgrootte 2/4. De vermoedelijke dikte 
van het legbed wordt aangegeven in de opdrachtdocumenten (plan 272_UV_scheldekant_04), en 
bedraagt maximaal 5 cm.  

4.6.3.2 VLAKHEID VAN HET OPPERVLAK 
De oneffenheden zijn hoogstens 5 mm. 

4.6.3.3 HOOGTEVERSCHIL TUSSEN AANLIGGENDE KUNSTSTOFPLATEN 
De hoogteverschillen tussen aanliggende grind-kunststofplaten van het afgewerkte oppervlak zijn 
hoogstens 2 mm. 

4.6.3.4 LEGVERBAND 
Het verband is halfsteens met rijen loodrecht op de rijrichting. De voegen zijn in regel rechtlijnig. 

4.6.3.5 VOEGEN 
De grind-kunststofplaten sluiten tegen elkaar aan. Langs de buitenzijde van de verharding wordt 
een uitzettingsvoeg van 1 tot 1,5 cm aangehouden. 

4.6.3.6 VULLEN VAN DE HOLTEN 
Het vullen gebeurt zodanig dat het siergrind overal 1 cm boven de bovenkant van de grind- 
kunststofplaten blijft (overhoogte van 1 cm). 

4.6.4 Wijze van uitvoering 

4.6.4.1 AANLEGGEN VAN HET LEGBED 
Op de fundering wordt een geotextiel aangebracht. Hierop wordt het legbed bestaande uit 
porfiersteenslag korrelgrootte 2/4 geplaatst. De dikte is zodanig dat na verdichting de 
voorgeschreven dikte verkregen wordt.  

4.6.4.2 PLAATSEN VAN DE GRIND-KUNSTSTOFPLATEN 
Het plaatsen van de platen omvat:  
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- het effenen van het legbed;  
- het leggen van de grind-kunststofplaten. 
In aansluitingen op verhardingen of kantstroken worden de platen op maat gezaagd. Er worden 
geen passtukken verwerkt die kleiner zijn dan een halve plaat. Daartoe wordt in voorkomend geval 
de vorige plaat in de rij of de vorige rij passend ingekort. 

4.6.4.3 VULLEN VAN DE HOLTEN 
Het vullen van de holten gebeurt met siergrind volgens vereisten van de fabrikant. Nadien wordt 
de verharding vastgezet met een geschikte trilplaat. Na zetting wordt een extra laag siergrind met 
een nominale dikte van 1 cm aangebracht. 
 

4.6.5 Meetmethode voor hoeveelheden 
De grind-kunststofplaten en de geotextiel worden opgemeten in forfaitaire hoeveelheid (FH) en 
uitgedrukt in m2. 

Porfiersteenslag en siergrind worden opgemeten in forfaitaire hoeveelheden (FH) en uitgedrukt in 
m3. 

 

4.7 Gekleurd wegdeksysteem type Epoxy (bijgevoegd artikel) 
 
Voorafgaande nota : 

De aannemer is gehouden 3 stalen voor te leggen ter goedkeuring. 

4.7.1 Materialen 
materialen volgens 3-23.8 

4.7.2 Vereisten 
Het wegdek moet proper zijn en vrij zijn van olie, vet, wegzout en andere losse materialen of 
aggregaten die de hechting aan het bestaande wegdek kunnen verhinderen. 

Alle onvolkomenheden in het wegdek die voor de installateur niet aanvaardbaar zijn, moeten 
hersteld worden met een materiaal dat door de aankoper goedgekeurd is in overleg met de 
installateur. 
De omgevingstemperatuur moet tussen de 5 °C en de 35 °C liggen.  Het wegdek moet droog en vrij 
van ijzel zijn.  Opletten ’s morgens voor dauw. 

4.7.3 Uitvoering 
 De 2 componenten bindmiddel worden volledig gepredoseerd op de werf geleverd in 

verpakkingen van 26 kg. De componenten A en B zijn afzonderlijk verpakt in vaatjes met een 
inhoud van enerzijds 21 kg (component A) en anderzijds 5 kg (component B). 

 De te behandelen zones worden vooreerst zorgvuldig met plakband afgebakend (i.f.v. een 
naadloze uitvoering van het gekleurd wegdeksysteem). 

 De componenten A en B worden eerst gedurende minstens 1 minuut afzonderlijk gemengd.  
Daarna dienen een kleurpigment en component B bij component A te worden gevoegd en 
gedurende minstens 2 minuten gemengd te worden tot een homogene massa door middel van 
een boormachine met hoog koppel voorzien van een schroefvormig roerblad.  

 Het mengsel wordt uitgegoten op het bestaand wegdek en opengetrokken met een vertande 
rubberstrip (3 mm) zodat minstens 2 kg/m² aangebracht wordt.  De minimale dekfactor zal 
variëren naar gelang de textuur en de porositeit van het oppervlak maar mag zeker niet minder 
bedragen dan 2 kg/m².  Voor een jarenlange levensduur van het gekleurd wegdeksysteem 
wordt een dikte van 3 kg/m² vooropgesteld. 
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 Wegens de hoge reactiviteit van het systeem dient het epoxymengsel onmiddellijk na het 
uitgieten en opentrekken overvloedig (9 kg/m²) en gelijkmatig ingestrooid te worden met het 
kwartsaggregaat (1-2 mm).   

 Het natuurkleurig en gekleurd kwartsaggregaat heeft een korrelgrootte van 1-2 mm.  De kwarts 
is gefilterd, gedroogd en gebrand zodat alle organische delen verwijderd zijn.  Nadien wordt de 
kwarts gekleurd. 

 Bij ingekleurde systemen wordt het kwartsietaggregaat bekleed met 2 lagen epoxyhars-
verharder en de nodige kleurpigmenten.  Deze bedekking van het aggregaat met een dubbele 
laag slijtvast bindmiddel garandeert de kleurvastheid en de lange levensduur. 

Van zodra het bindmiddel begint uit te harden (na +/- een half uur bij 20 °C) wordt de plakband 
verwijderd.  Wanneer het bindmiddel volledig is uitgehard (na 2 tot 3 uur bij 20 °C) wordt de 
overtollige aggregaat weggeveegd met een zuigborstel. 
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HOOFDSTUK 8 – LIJNVORMIGE ELEMENTEN 

1 TROTTOIRBANDEN (BORDUREN), TROTTOIRBANDEN-WATERGREPPELS EN 
SCHAMPKANTEN 

1.2 Geprefabriceerde betonnen trottoirbanden, trottoirbanden-watergreppels en schampkanten 

1.2.1 Beschrijving 
 
De lijnvormige elementen omvat: 
- De afboording van de betonstraatstenen met nieuwe trottoirbanden, type ID1; 
- De afboording van de betonstraatstenen met nieuwe gebogen trottoirbanden, type ID1; 
- De afboording van de betonstraatstenen met herbruik trottoirbanden; 
- De afboording van grind in grind-kunststofplaten met type 15 x 6 x 100 

1.2.1.1 Materialen 
 

De materialen zijn: 
- Geprefabriceerde betonnen trottoirbanden volgens 3-32.1 

1.2.1.2 Uitvoering 
 
Het type trottoirband en straal van de bochtstukken wordt aangeduid in de opdrachtdocumenten 
(plan 272_UV_Scheldekant_04). 
 

PROFIEL 
De toleranties in min en in meer op de meetkundige kenmerken van het lengteprofiel, afgeleid van 
de profielen op de plannen, zijn 1 cm. 

De dwarshelling wordt aangegeven in de opdrachtdocumenten, zoniet bedraagt ze in de regel 2 %. 
 

VLAKHEID 
De oneffenheden zijn niet groter dan 2 mm. 
 

De wijze waarop de elementen op de fundering geplaatst worden, wordt gespecifieerd in de 
opdrachtdocumenten (plan 272_UV_Scheldekant_06). 
De elementen worden geplaatst met voegen die nergens breder zijn dan 6 mm. De voegen worden 
opgevuld met mortel of met een voegvullingsproduct. De mortel is samengesteld uit zand, cement 
en/of kalk, aanmaakwater en eventueel bindingsvertrager en/of luchtbelvormer. De hoeveelheid 
cement en/of kalk bedraagt minstens 450 kg per m3 zand. 
Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten bepaalt de aannemer het bindmiddel. 

1.2.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
 

De lijnvormige elementen zijn opgegeven in forfaitaire hoeveelheid (FH) en uitgedrukt in m. 
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HOOFDSTUK 9 – ALLERHANDE WERKEN 

22 METALEN AFSLUITING MET DRAADGAAS (bijgevoegd artikel) 

betreft 

Plaatsing van draadafsluiting tussen de dubbele haag langsheen de spoorwegberm. 
Volgens aanduiding op plan. 

materialen 

Tussenpalen, steunpalen, hoek- en eindpalen 
 
Vorm en afmetingen 

De tussenpalen, hoek en eindpalen bestaan uit ronde stalen buizen, aan de bovenzijde afgesloten 
met niet afneembare afsluitdoppen van kunststof (voor draadhoogte 1200mm) 
 

Minimale afmetingen van de palen: 

 Lengte (mm)  Diameter (mm)  Dikte (mm)  

       

Ronde spanpalen 1750  38  1,25  

Ronde steunpaal 1750  38  1,25  

Ronde tussenpaal 1750  38  1,25  

*: De lengte van deze palen mag een samengestelde lengte zijn van buis en puntdraadhouder. 
De palen zijn van staal en hebben een minimum treksterkte van 350 N/mm2.  

 
Bescherming tegen corrosie 
Thermisch verzinken volgens NBN I 07-001 tot 008 pro rata van 80 g/m2 gevolgd door een 
poederbekleding door wervelsinteren met polyester, laagdikte minimum 60 micron, kleur zwart. 

 
Spandraden en spanbeugels 

Vorm en afmetingen 
De spandraden hebben een uitwendige diameter van 3,50 mm en worden gespannen over de 
volledige lengte van de afsluiting. Er worden spandraden aangebracht onderaan, bovenaan en 
tussenin op onderling gelijke afstanden van 0,50 m. De spandraden worden aan de tussenpalen 
bevestigd door middel van speciale draadhouders van kunststof met roestvrije kram en aan de eind  
of hoekpalen door middel van speciale spanbeugels. Het aanspannen van de draden geschiedt door 
middel van stalen spanbeugels bevestigd aan de spanpalen. 
 

De spandraden zijn laag koolstofstaaldraad volgens Euronorm 16 van 1970. 
Het koolstofgehalte bedraagt maximum 0,10%.  
De gewaarborgde treksterkte bedraagt minimaal 700 N/mm2. 
 
Bescherming tegen corrosie 
De draden zijn verzinkt en daarna zwart geplastificeerd. 
 

Draadgaas 
Vorm en afmetingen 

Het draadgaas bestaat uit niet gelast vierkant vlechtwerk met mazen 50 x 50 mm. De nominale 
diameter van de draden bedraagt 3,00 mm. De hoogte van het gaas bedraagt 1,20 m. 
 

Het draadgaas wordt aan de hoek- en eindpalen bevestigd door middel van spanstaven en 
binddraad en aan de spandraden d.m.v. binddraad. 
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De draden van het gaas hebben een minimum treksterkte van 590 N/mm2. 
Bescherming tegen corrosie 

De draden zijn verzinkt en daarna zwart geplastificeerd.  
 
Puntdraad 
Vorm en afmetingen 
De puntdraad bestaat uit een dubbel gedraaide staaldraad met 4 punten op een onderlinge afstand 
van 10 cm. 

 
Materialen  
De draden hebben een minimum treksterkte van 400 N/mm2. 
 
Bescherming tegen corrosie 

De draden zijn verzinkt en daarna zwart geplastificeerd. 
 
Kleur van draad: zwart 

Uitvoering 

Volgens voorschriften fabrikant, inclusief funderingen, graafwerken en alle bijhorende 
werkzaamheden 

meetcode 

Forfaitaire hoeveelheid (FH) 

Meting: m1 

 
gevraagde kleur = zwart 

 

23 LEVEREN EN PLAATSEN VAN METALEN AFSLUITING (bijgevoegd artikel) 
 

Betreft 

Het concept is een afsluiting ,bestaande uit kokerprofielen van diam. 75 mm , 1400 mm zichtbaar. 
De onderlinge verankering is volledig onzichtbaar. 

Materialen 

cilindervormige buis  
 - lengte 1500 mm ( 1400 mm zichtbaar)  
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 - diameter 75mm 

 - wanddikte 2,65mm 
 - de uiteinden worden dichtgelast 

 
kokerprofiel 
 - lengte 2370 mm ( volledig ondergronds)  
 - type 100x100 mm  
 - wanddikte 5mm 

 - de uiteinden worden dichtgelast 
  
  bevestigingsplaat 
 - formaat 400x350 mm  
 - wanddikte 10mm 
 - voorzien van 4 doorboringen 

 - wordt op de betonfundering verankerd a.m.v. chemische verankering 
 

betonfundering tot op vorstvrije diepte 
 

Uitvoering 

Voor de uitvoering zal de constructeur of aannemer de uitvoeringstekeningen ter goedkeuring 
voorleggen aan burO Groen. 

In functie van het nameten van de bestaande toestand voor de opmaak van de 
uitvoeringstekeningen door de aannemer bestaat de vrijheid om varianten voor te stellen, zolang 
dit geen afbreuk doet aan het concept. 
 
Alle stalen elementen; cilinders, kokerprofiel en bevestigingsplaat, worden onderling aan elkaar 
gelast en vormen één geheel  = één module. Volgens het ontwerp zijn er 14 modules voorzien. 

 
De modules worden gegalvaniseerd en gepoederlakt in hetzelfde ralkleur als het schrijnwerk van 
de architectuur. (RAL 7036) 

 
Richtingaangevende afmetingen en principedetails zijn opgenomen in de opdrachtdocumenten 
(plan 272_UV_Scheldekant_06). 

meetcode 

Forfaitaire hoeveelheid (FH) 
Meting: stuks 

 

24.  VERWERKEN VAN PLANTBAKSUBSTRAAT (bijgevoegd artikel) 

betreft 

Leveren en plaatsen van plantbaksubstraat voor mobiele plantbakken. 

materialen 

 Plantbaksubstraat volgens 3-62.11 

 hydroabsorberend middel volgens 3-62.2 

 Rolgrindlaag typr aaslandgrinf 16/32 

uitvoering 

Onderaan :  drainagelaag van 5 tot 10cm drainerende rolgrindlaag + geotextiel 
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Opvullen en aandrukken van plantbaksubstraat / vermengd met hydroabsorberend middel à rato 
van 2kg /m3, volgens voorschriften fabrikant (in droge toestand, ....) 

meetcode 

Forfaitaire hoeveelheid (FH) 

Meting: m3 

 
 

25.  LEVEREN EN PLAATSEN VAN ZITBANKEN (bijgevoegd artikel) 

25.1. Leveren en plaatsen van geprefabriceerde zitbank in architectonisch beton 

Beschrijving 

Het betreft het leveren en plaatsen van een betonnen zitbank.  
Volgens de algemene plannen en de detailtekeningen worden geprefabriceerde sierelementen 
geleverd en geplaatst en daarbij worden de richtlijnen van de ontwerper gevolgd. De fabricatie van 
deze elementen dient te gebeuren in een eersterangs-fabriek waarvan het personeel beantwoordt 
aan de norm NBN 15 N 04. Deze fabriek dient over voldoende praktische ervaring en technische 
“knowhow” te beschikken en kan minstens 5 belangrijke recente realisaties voorleggen. 
De plannen met daarop de afmetingen, wapening en de bevestigingsmethode dienen vooraf ter 
goedkeuring voorgelegd te worden aan het bestuur. Een staal dient 30 werkdagen voor aanvang 
van de werken ter goedkeuring voorgelegd worden aan de ontwerper.  

Materialen 

Het beton is samengesteld uit natuursteengranulaten met een maximum grootte van 2/8mm. De 
granulaten zijn eerste keus en vrij van onzuiverheden. De betonsamenstelling is gemaakt op basis 
van hoogwaardig cement. Het architectonische beton voldoet aan volgende eigenschappen: 

- Sterkteklasse C35/45 
- Omgevingsklasse EE4 
De elementen worden geproduceerd conform de normen: 
- PTV 200 + Addenda: Geprefabriceerde structuurelementen van gewapend beton en van 
voorgespannen beton 
- PTV 212 + Addenda: Geprefabriceerde wandelementen van gewapend beton en van 
voorgespannen beton 
- PTV 21-601: 2001: Geprefabriceerde architectonische en industriële elementen van sierbeton 
 

De wapeningen zullen beantwoorden aan de voorschriften van NBN B15 (art. 3.4). Ze zullen in de 
bekisting worden geplaatst in overeenstemming met de vorm en de afmetingen van de 
wapeningsplannen. Om voldoende betondekking te waarborgen is het gebruik van erkende 
afstandhouders in PVC of een ander materiaal verplicht.  

De bekistingen zal aan alle elementen een perfecte maatvastheid en rechtlijnigheid garanderen. 
Alle hulpmiddelen en toebehoren dienen in voldoende mate te worden bestendigd tegen corrosie 
of zodanig worden ingeplant dat eventueel optredende corrosie decoratieve vlakken niet raakt of 
beïnvloed. 
 
Afwerking: gladde beton. Glad ontkist. – staal wordt ter goedkeuring voorgelegd 
Natuurkleur : grijs 
Na het uitharden ondergaan de producten geen nabehandeling en bekomen aldus het uitzicht van 
glad ontkist beton. Enkel de cementhuid is zichtbaar. 
'Alle elementen zijn voorzien van een impregnatie die een betere bescherming (2-laags) biedt 
tegen water, vervuiling en olie. Technische fiche ter goedkeuring voor te leggen.' 
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Afmeting : 300 x 60 x 44 cm – alle hoeken worden voorzien van een vellingkant 1x1cm 

Meetcode 

Zitbanken en zitbank in architectonisch beton worden opgemeten in forfaitaire hoeveelheid (FH) 
per stuk, exclusief fundering, per type :  

- TYPE zitelement 300 x 60 x 44 cm 
Funderingen in schraal beton worden in een afzonderlijke post opgemeten   

25.2. Leveren en plaatsen van zitelement, incl. bevestiging op betonblok 

betreft 

Leveren en bevestigen van zitelementen op betonzitbank. 
 
Het is een zitelement voor de openbare ruimte, bestaand uit zitelementen voor montage aan 
muren, aan binnenmuren of vrijstaand, uit larikshouten latten en een frame met gesloten 
rugleuning met armleuning. Zitelement is voorzien om vastgeschroefd te worden op de 
betonzitbanken. 
 

Latten uit larikshout: 

Larikshout klasse 0 - 1 zoals gebruikelijk in de Oostenrijkse houthandel, zonder blauwrot, zonder 

knopen en zonder knoopholtes, geen open harsgallen, geen barsten aan begin of einde, 

houtvochtigheid circa 12% tot maximaal 14%. Latdoorsnede 80 x 34mm in 2 lengtes: 640mm en 

1290mm. Alle zijden zijn vakkundig geschaafd en geschuurd, alle kanten zijn over de hele omtrek 

afgerond met een fase van 5mm. 2 langsvlakken zijn licht geribd of als alternatief glad uitgevoerd. 

De oppervlakken worden dekkend gelakt. 

 

Stalen frames: 

Alle zijkanten werden gemaakt uit gewalst profielstaal 50x40x5mm en gewalst vlakstaal 30x5mm 

van kwaliteitsklasse S235JRG2 – EN 10025, thermisch verzinkt volgens DIN EN ISO 1461 en Ö-norm 

E 4015, minimale laagdikte volgens DIN 50976, met afgebraamd oppervlak en vrij van 

verzinkingspunten en andere oneffenheden, gebeitst, verchroomd met zeswaardig chroom, 

hogetemperatuurcoating met structuuroppervlak door teflonbestanddelen voor buitenshuis 

gebruik, UV-stabiel, laagdikte volgens ISO 2360, hechting volgens ISO 53151, roostersnitwaarde 

GT2, kleur „Graphite grey“ gelijkend op DB 703 Eisenglimmer of RAL 7024. 

 

Verbindingstechniek: 

Verbinding van de zijkanten met de houten latten met behulp van veiligheidschroeven 

met verzonken kop M6 met binnenzeskant en met binnendoorn in roestvrij staal M6 A2 

volgens ISO 7991 en schroefmofen M6. Bijkomende verbinding van de latten met 

vlakstaalschoren met behulp van houtboorschroeven met binnenzeskant 5x30 blauw verzinkt. 

Montage van de zijkanten op een muur met behulp van cilinderkopschroeven met binnenzeskant 

volgens DIN 912 M8x60 Inox A2 en pluggen Fischer M8. 

 

Dekkend gelakt: 

Het zitelement wordt gelakt in het RAL kleur zoals aangeduid in de opdrachtdocumenten (plan 
272_UV_Scheldekant_06). Deze lak met hoog dekvermogen is net zoals de transparante 
lazuurverf dampopen en gemaakt op waterbasis. Ook deze lak wordt in een middelmatig dikke 
laag aangebracht en is bijzonder bestendig tegen uv-stralen. Kleine, maar ook grotere 
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beschadigingen, kunnen tijdens een onderhoudsbeurt met een dunne laag oververfd worden. Zo 
wordt het onderhoud van de latten bijzonder eenvoudig en blijft het product zijn mooie uiterlijk 
lange tijd behouden.  
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HOOFDSTUK 11 – GROENAANLEG EN GROENBEHEER 

0. VOORBEREIDENDE WERKEN (bijgevoegd artikel)  

0.1. Schoonmaken terrein 

Voorbereiden van de plantvakken, inclusief het schoonmaken van de plantvakken, 
onkruidvrijmaken, het afvoeren buiten het openbaar domein van plantafvalstoffen zoals stenen en 
vuilnis die zouden overblijven na de reeds uitgevoerde werken. 

0.1.1. Uitvoering 

Toe te passen op alle te beplanten oppervlakte. 

0.1.2. Meetcode voor hoeveelheden 

Forfaitaire hoeveelheid (FH), m². 

2. GRONDBEWERKINGEN 

Alle weegbriefjes en leveringsbons met vermelding van werfplaats en datum betreffende de 
voorziene leveringen van teelaarde, meststoffen, compost dienen tijdens de uitvoering van de 
werken aan de leidende ambtenaar voorgelegd te worden. 

2.1. Algemeen 

Toevoeging  

De grondwerkingen mogen niet worden uitgevoerd in natte weersomstandigheden en op natte 
gronden. 

2.1. Beschrijving 

2.2.3. Diepscheuren 
Toe te passen op alle te beplanten oppervlakten. 

2.2.8. Eggen 
Toe te passen op alle te beplanten oppervlakten. 

2.2.10. Egaliseren of effenen 
Toe te passen op alle te beplanten oppervlakten. 

2.3. Meetmethode voor hoeveelheden 
De bewerkte gronden worden opgemeten in m². 
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3. VERWERKEN VAN BODEMVERBETERINGSMIDDELEN 

3.1. Verwerken van eigenlijke bodemverbeteringsmiddelen : bodemverbeteraar voor het 
verbeteren van arme, slempgevoelige of kapotgereden gronden  

3.1.1 Beschrijving 
Verrijkt organisch bodemverbeterend middel rijk aan 60% organische stof te gebruiken als 
bodemverbetering voor aanvang van de aanplantingen. 

3.1.1.1 Materialen 
De materialen zijn bodemverbeteringsmiddelen volgens 3-61.5 
Bij de levering is een certificaat van herkomst gevoegd. 

3.1.1.2 Uitvoering 
Uitstrooien en inwerken tot op een diepte van 5 cm 
Toepassing voor de aanvang van de aanplantingen. 
Beplantingsvakken heesters, bosgoed en siergrassen à rato van 10 kg/100m². 

1.6.2 Meetcode voor hoeveelheden 

Bodemverbeteringsmiddel verrekend per kg. 

3.3 Verwerken van bodemverbeteringsmiddelen : groencompost 

3.3.1 Beschrijving 

Bodemverbeteringsmiddel te gebruiken als compost te verwerken bij de voorbereidende 
grondwerken voor aanvang van de beplantingen. 

3.3.1.1 Materialen 
De materialen zijn bodemverbeteringsmiddelen compost volgens 3-62.1 

3.3.1.2 Uitvoering 
Beplantingsoppervlakten : Laag van 5 cm uitspreiden, en vervolgens 20cm inwerken. 

3.3.2 Meetcode voor hoeveelheden 
Bodemverbeteringsmiddel groencompost wordt verrekend per m³. 

3.4 Verwerken van bodemverbeteringsmiddelen : verrijkt gemengd organisch bodemverbeterend 
middel, stalmestvervanger NPK 4-3-2  

3.4.1 Beschrijving 

Verrijkt organisch bodemverbeterend middel rijk aan organische stof te gebruiken als 
stalmestvervanger 

3.4.1.1 Materialen 
De materialen zijn bodemverbeteringsmiddelen volgens 3-62.3 
Korrelvorm 
Bij de levering is een certificaat van herkomst gevoegd. 

3.4.1.2. Uitvoering 
Uitstrooien en inwerken tot op een diepte van 5 cm 
Toepassing voor de aanvang van de aanplantingen en inzaaiingen. 
Beplantingsvakken heesters, hagen en siergrassen 10 kg/100m². 
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3.4.2. Meetcode voor hoeveelheden 

Bodemverbeteringsmiddel verrekend per kg. 

3.5 Leveren en plaatsen van mulchlaag onder vorm van groencompost 

3.5.1 Beschrijving 
Bodembedekking te gebruiken als mulchlaag te spreiden tussen de houtachtige gewassen na de 
aanplantingswerkzaamheden. 

3.5.1.1 Materialen 
De materialen zijn bodemverbeteringsmiddelen compost volgens 3-62.1 

3.5.1.2 Uitvoering 
Beplantingsoppervlakten houtachtige gewassen 

- Lonicera nitida 
- Heesters zoals Hydrangea, Syringa, … 
- Bosgoedzone 

EenLaag van 8 cm uitspreiden, en vervolgens 20cm inwerken. 

3.5.2 Meetmethode voor hoeveelheden 

Bodemverbeteringsmiddel groencompost wordt verrekend per m³. 

4. VERWERKEN VAN MESTSTOFFEN 

4.2 Beschrijving 

Het verwerken van meststoffen omvat het gelijkmatig spreiden ervan op bepaalde 
grondoppervlakken. 

4.2.1 Materialen 

De materialen zijn  

4.2.1.1 startbemesting beplantingsvakken volgens 3-61.3 (NPK 9-3-6 + 3MgO)  

4.2.1.2 startbemesting voor gras in kunststofplaten volgens 3-61.4 (NPK 20-5-8 + 2MgO)  
 

4.2.2 Uitvoering 

4.2.2.1 startbemesting beplantingsvakken  

Toepassing : volgens algemeen beplantingsplan; op alle beplantingsvakken met aanplant van 
bomen, heesters, hagen en siergrassen.  

Tijdstip : Te verwerken 1 maand na  de aanplanting en niet voor 15 maart of na 15 september. 
Hoeveelheid :  

De meststoffen worden uitgestrooid na de aanplanting, op de aangeplante oppervlaktes. 
Voor alle aanplantingen (uitzondering van bomen) 8kg/100m² 
Per aangeplante boom 15kg/100m² 

4.2.1.2 startbemesting voor gras in kunstofplaten 
Toepassing : Gras in kunststofplaten  
Uitvoering : tijdstip : Te verwerken 1 maand na  de uitvoering en na de 2de maaibeurt. Niet voor 15 
maart of na 15 september. (= na 2de maaibeurt). 



 153 

hoeveelheid : 4kg/beurt 

4.3 Meetcode voor hoeveelheden 
De meststoffen worden verrekend per kg. 

7. AANLEG VAN KRUIDACHTIGE VEGETATIES  

7.2 Aanleg door aanplanting met uitzondering van helm 

7.2.1 Beschrijving 

het aanplanten van de siergrassen omvat 
het uitzetten van de siergrassen, pot p9 
het graven van de plantputten 
het planten 
het begieten 

7.2.1.1 Materialen 

Vaste planten volgens 3-67.2 

7.2.1.2 Uitvoering 
Plantdichtheid = 10pl/m2 
Het maken van een plantput met een boor is niet toegelaten. 

8 AANPLANTEN VAN HOUTACHTIGE GEWASSEN 

8.2 Aanplanten van heesters 

8.2.1 Beschrijving 
Het aanplanten van heesters omvat: 
de voorbereidende werken; 
de inkuiling; 
het graven van de plantputten; 
de tak- en wortelsnoei; 
het planten met inbegrip van het verwerken van bodemverbeteringsmiddelen; 
het begieten. 

8.2.1.1. Materialen 
De materialen zijn: 

heesters volgens 3-66.2; 
teelaarde volgens 3-4.2; 
bodemverbeteringsmiddelen volgens 3-62; 
begietingswater. 

8.2.1.2. Uitvoering 
addendum 

De tijd die verloopt tussen het rooien in de boomkwekerij en het planten of het inkuilen, moet zo 
kort mogelijk zijn en mag in geen geval 6 dagen overschrijden. 

Alle geleverde planten dienen voorafgaandelijk door het bestuur gekeurd. Niet-gekeurde planten 
mogen dan ook onder geen beding geplant worden. 
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Het verzenden van de planten geschiedt op met zeil overdekte wagens of in gesloten 
vrachtwagens, daarbij zorg dragend dat elke verwonding van de schors alsmede het breken van de 
takken vermeden wordt. 
De Leidende ambtenaar moet minstens 7 werkdagen op voorhand in kennis gesteld worden van 
het begin van de aanplanting, zodat de nodige controles uitgevoerd kunnen worden. 
De plantput moet volledig vrij zijn van bouwrestanten, storende lagen, bouwafval,... Vooraleer de 
putten op te vullen worden deze vooraf gekeurd door de leidende ambtenaar. 

 
Voorbereidende werken 
Voordat de op de voorziene diepte afgegraven gronden worden heraangevuld, wordt de 
ondergrond gebroken en open getrokken met een spitfrees. 
Vooraleer enig ander werk wordt uitgevoerd , worden alle gronde geprofileerd dmv afgraving of 
aanvulling. Al deze profileringen worden door de aannemer uitgevoerd volgens op het terrein aan 
te geven hoogtepeilen. Deze worden door de aannemer uitgezet op het terrein en moeten door de 
leidende ambtenaar worden goedgekeurd. 

Deze laatste kan de hoogtepeilen van de tekeningen aanpassen zonder dat de aannemer hiervoor 
een beroep kan doen op een meerprijs. 

Vervolgens wordt het terrein opengescheurd. 
Alle stenen, wortels en alle afval, welke door de werken wordt losgemaakt wordt van het terrein 
verwijderd.  
Daarna gaat de aannemer over tot het goed effenen en fijn verkruimelen van de gronden. 

8.2.1.2.A Inkuiling 

8.2.1.2.B. Graven van plantputten 

Gebruik van en boor voor het maken van de platputten is niet toegelaten. 

8.2.1.2.C Tak- en wortelsnoei 

Het snoeien van houtachtige gewassen mag slechts aangevat worden na de voorafgaande 
technische keuring van de gewassen. 

3.1.2.5. Planten 

De beplanting omvatten zowel groep- als individuele beplanting en worden uitgevoerd volgens de 
aanduidingen van het beplantingsplan. 

Alle geleverde planten dienen voorafgaandelijk door de leidende ambtenaar gekeurd. Niet-
gekeurde planten mogen dan ook onder geen beding geplant worden. 

Houtachtige gewassen worden aangeplant tijdens het eerste gunstige plantseizoen binnen de 
uitvoeringstermijn. 

Volgende plantperioden komen daarvoor in aanmerking:  

- Planten met naakt wortelgestel van 1 november tot en met 15 april 
- Alle kluit- en containerplanten van 15 september tot en met 15 mei 

De tijd tussen het graven van de plantputten en het planten is zo kort mogelijk. 
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De aanbestedende overheid wordt minstens twee werkdagen op voorhand van elke levering 
verwittigd. 

Het planten is niet toegestaan wanneer het vriest, als de grond bevroren is of indien er water in de 
plantput of plantsleuf staat. 

Het houtachtig gewas wordt zo in de plantput of de plantsleuf geplaatst dat de wortelhals zich in 
het midden ervan bevindt en enigszins boven het maaiveld uitsteekt. 

Van de houtachtige gewassen met kluit wordt het materiaal tot behoud van de kluit losgemaakt, 
nadat de kluit in de plantput of de plantsleuf is geplaatst. Niet verteerbaar materiaal wordt 
verwijderd. 

Aanvulling met teelaarde of met plantputsubstraat : 

- De houtachtigen met blote wortel en container worden stelselmatig aangevuld met 
teelaarde of met grond voortkomende van het uitgraven en eventueel verbeterd met 
een bodemverbeteringsmiddel.  

8.2.2 Meetmethode voor hoeveelheden 

Per stuk te planten in plantvakken. 

8.2.3. Controles 

De waarborgtermijn op slecht- en niet groeiende planten is twee jaar.  

8.3 Aanplanten van bosgoed 

8.3.1 Beschrijving 
Het aanplanten van houtachtige gewassen omvat: 
de voorbereidende werken; 
de inkuiling; 
het graven van de plantputten; 
de bodem van de plantputten wordt gespit voor tot planten wordt overgegaan 
de tak- en wortelsnoei. 

8.3.1.2 Uitvoering 

8.3.1.2.C Tak- en wortelsnoei 

Het snoeien van bosgoed mag slechts aangevat worden na de voorafgaande technische keuring van 
de gewassen. 

De tak en wortelsnoei omvatten: 

- het terugknippen van het bosgoedplant om zijdelingse vertakking te bevorden; 

Het snoeien wordt uitgevoerd volgens de aanduidingen volgens de richtlijnen die door de leidende 
ambtenaar worden verstrekt. 
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8.3.2 Meetmethode voor hoeveelheden 

Per stuk te planten in de plantvakken. 

8.3.3 Controles 

De waarborgtermijn op slecht- en niet groeiende planten is twee jaar.  

8.4 Aanplanten van hagen 

8.4.1 Beschrijving 
Het aanplanten van hagen omvat: 
de voorbereidende werken; 
de inkuiling; 
het graven van de plantsleuven; 
de tak- en wortelsnoei; 
het planten met inbegrip van het verwerken van bodemverbeteringsmiddelen; 
het begieten. 

8.4.1.1. Materialen 
De materialen zijn: 

haagplantsoen volgens 3-66.6 
teelaarde volgens 3-4.2 
bodemverbeteringsmiddelen volgens 3-62 
begietingswater 

8.4.1.2. Uitvoering 
addendum 

De tijd die verloopt tussen het rooien in de boomkwekerij en het planten of het inkuilen, moet zo 
kort mogelijk zijn en mag in geen geval 6 dagen overschrijden. 

Alle geleverde planten dienen voorafgaandelijk door het bestuur gekeurd. Niet-gekeurde planten 
mogen dan ook onder geen beding geplant worden. 
Het verzenden van de planten geschiedt op met zeil overdekte wagens of in gesloten 
vrachtwagens, daarbij zorg dragend dat elke verwonding van de schors alsmede het breken van de 
takken vermeden wordt. 
De Leidende ambtenaar moet minstens 7 werkdagen op voorhand in kennis gesteld worden van 
het begin van de aanplanting, zodat de nodige controles uitgevoerd kunnen worden. 
De plantput moet volledig vrij zijn van bouwrestanten, storende lagen, bouwafval,... Vooraleer de 
putten op te vullen worden deze vooraf gekeurd door de leidende ambtenaar. 
 
Voorbereidende werken 

Voordat de op de voorziene diepte afgegraven gronden worden heraangevuld, wordt de 
ondergrond gebroken en open getrokken met een spitfrees. 
Vooraleer enig ander werk wordt uitgevoerd , worden alle gronde geprofileerd dmv afgraving of 
aanvulling. Al deze profileringen worden door de aannemer uitgevoerd volgens op het terrein aan 
te geven hoogtepeilen. Deze worden door de aannemer uitgezet op het terrein en moeten door de 
leidende ambtenaar worden goedgekeurd. 
Deze laatste kan de hoogtepeilen van de tekeningen aanpassen zonder dat de aannemer hiervoor 
een beroep kan doen op een meerprijs. 
Vervolgens wordt het terrein opengescheurd. 
Alle stenen, wortels en alle afval, welke door de werken wordt losgemaakt wordt van het terrein 
verwijderd.  
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Daarna gaat de aannemer over tot het goed effenen en fijn verkruimelen van de gronden. 

8.4.1.2.C Tak- en wortelsnoei 

Het snoeien van houtachtige gewassen mag slechts aangevat worden na de voorafgaande 
technische keuring van de gewassen. 

Na de aanplanting van de hagen, worden de Carpinus betulus en Acer campestre met een 
snoeischaar ingesnoeid : 

inkorten met min 10cm, en/of 10cm onder de vooropgestelde scheerhoogte; 
in pyramidale vorm teruggesnoeid : bij de top kort tegen de spil, aan de basis verwijderd van de 
spil. 

8.4.2 Meetmethode voor hoeveelheden 

Per stuk te planten in haagvakken. 

8.4.3 Controles 

De waarborgtermijn op slecht- en niet groeiende planten is twee jaar.  

 8.6 Aanplant van bomen 

8.6.1 Beschrijving 
Het aanplanten van bomen omvat: 
de voorbereidende werken; 
de inkuiling; 
het graven van de plantputten; 
de bodem van de plantputten wordt gespit voor tot planten wordt overgegaan 
de tak- en wortelsnoei; 
het planten met inbegrip van het verwerken van bodemverbeteringsmiddelen; 
het leveren en plaatsen van een drainagebuis in spiraalvorm bovenaan de kluit. 
het plaatsen van boompalen en het aanbinden van bomen; 
het begieten. 

8.6.1.1. Materialen 
 

De materialen zijn: 
plantputsubstraat volgens 3-62.9  
houtachtige gewassen volgens 3-66.3; 
boompalen volgens 3-65.2 
bodemverbeteringsmidellen en meststoffen volgens 3-61+62 
begietingswater 

8.6.1.2. Uitvoering 

Teneinde toe te laten dat de hoogstammen voor de gunning op de kwekerij gekeurd kunnen 
worden dient de aanbieder de herkomst van de hoogstammen (naam, adres en telefoon van de 
kwekerij) in zijn inschrijving te vermelden. Zoniet zal de inschrijving als ongeldig worden 
beschouwd. De mogelijkheid moet geboden worden om de te leveren bomen op de kwekerij te 
merken. 
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De keuring zal vervolgens op twee opeenvolgende momenten doorgaan, zijnde een eerste maal op 
het moment van de eigenlijke levering en een tweede maal op het moment dat de bomen geplant 
zijn. Dit moet toelaten dat de bomen in een vrije en definitieve positie beoordeeld kunnen worden 
en eventuele gebreken en plantschade zoals beschadigde schors, gebroken takken, enz... 
vastgesteld kunnen worden. Indien bij deze laatste keuring nog eventuele gebreken en plantschade 
worden vastgesteld zal de aannemer op zijn kosten instaan voor het verwijderen van de bomen en 
deze te vervangen door conforme exemplaren.  

In de voormelde uitvoeringen zijn niet alleen begrepen de leveringen, maar ook alle prestaties en 
onkosten voor het uitnemen, het opladen en het vervangen van bomen en eventueel aangewende 
materialen en de nodige aanpassingswerken, dit alles op risico van de aannemer. 

De tijd die verloopt tussen het rooien in de boomkwekerij en het planten of het inkuilen, moet zo 
kort mogelijk zijn en mag in geen geval 6 dagen overschrijden. 

Alle hoogstammen, spillen, bijzondere boomvormen dienen onmiddellijk geplant te worden. 
Alle geleverde planten dienen voorafgaandelijk door het bestuur gekeurd. Niet-gekeurde planten 
mogen dan ook onder geen beding geplant worden. 
Het verzenden van de planten geschiedt op met zeil overdekte wagens of in gesloten 
vrachtwagens, daarbij zorg dragend dat elke verwonding van de schors alsmede het breken van de 
takken vermeden wordt. 

De Leidende ambtenaar moet minstens 7 werkdagen op voorhand in kennis gesteld worden van 
het begin van de aanplanting, zodat de nodige controles uitgevoerd kunnen worden. 
De boomput moet volledig vrij zijn van bouwrestanten, storende lagen, bouwafval,... Vooraleer de 
putten op te vullen worden deze vooraf gekeurd door de leidende ambtenaar. 

8.6.1.2.A Inkuiling 

8.6.1.2.B Graven van plantputten 

Gebruik van en boor voor het maken van de plantputten is niet toegelaten. 

8.6.1.2.C Tak- en wortelsnoei 

8.6.1.2D Planten 

De beplanting omvatten zowel groep- als individuele beplanting en worden uitgevoerd volgens de 
aanduidingen van het beplantingsplan. 

De hoogstammen en merkwaardige boomvormen dienen onmiddellijk na aankomst geplant te 
worden. 

Alle geleverde planten dienen voorafgaandelijk door de leidende ambtenaar gekeurd. Niet-
gekeurde planten mogen dan ook onder geen beding geplant worden. 

De tijd tussen het graven van de plantputten en het planten is zo kort mogelijk. 

De aanbestedende overheid wordt minstens twee werkdagen op voorhand van elke levering 
verwittigd. 

Het planten is niet toegestaan wanneer het vriest, als de grond bevroren is of indien er water in de 
plantput  staat. 
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Het houtachtig gewas wordt zo in de plantput of de plantsleuf geplaatst dat de wortelhals zich in 
het midden ervan bevindt en enigszins boven het maaiveld uitsteekt. 

Van de houtachtige gewassen met kluit wordt het materiaal tot behoud van de kluit losgemaakt, 
nadat de kluit in de plantput of de plantsleuf is geplaatst. Niet verteerbaar materiaal wordt 
verwijderd. 

Irrigatie met drainagebuis 

Zie hoofdstuk 11-10.6.1.2D Irrigatie met drainagebuis. 

Aanvulling met plantputsubstraat : 

- De houtachtigen geleverd met draadkluit en kluit worden aangevuld met 
plantputsubstraat volgens 3-62.10, aangerijkt met  hydroabsorberende middelen 
volgens 3-62.2. De hydroabsorberende middelen  worden pas aan het 
plantputsubstraat toegevoegd juist voor de aanplanting.  Ze worden homogeen 
vermengd, à rato 2kg per 1m³.  Eénmaal de hydroabsorberende middelen verwerkt, 
mag het substraat niet aan neerslag worden blootgesteld, tot de aanwending in de 
plantput. 

Het plantputsubstraat wordt tijdens het aanvullen gelijkmatig aangedrukt. 

Het houtachtig gewas wordt lichtjes geschud om een aanaarding zonder holten te verkrijgen. 

Na het planten worden de overtollige gronden en eventueel andere materialen voortkomende van 
het graven van de plantputten verzameld en buiten het openbaar domein gebracht; vervolgens 
wordt de grond tussen de houtachtige gewassen geëffend, zonder de gewassen te beschadigen. 

3.2. Meetmethode voor hoeveelheden 

Per stuk te planten in plantvakken. 

3.3. Controles 

Het aanplanten van houtachtige gewassen wordt onderworpen aan a posteriori uitgevoerde 
technische keuringen. 

Deze a posteriori uitgevoerde technische keuringen omvatten: 

- steekproefsgewijze of stelselmatige controles, naarmate de aanplanting van 
houtachtige gewassen vordert, teneinde na te gaan of de uitvoering overeenkomstig 
de beschrijving is. Inzonderheid worden de afmetingen van de plantputten 
gecontroleerd; 

- de jaarlijkse controle van de houtachtige gewassen aan het einde van elk groeiseizoen 
(d.i. van 16 augustus tot en met 30 september) binnen de waarborgtermijn. 

De waarborgtermijn op slecht- en niet groeiende planten is twee jaar. De controle gebeurt mits 
schriftelijke verwittiging aan de aannemer. 
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3.5. Buitengewone herstellingswerken 

De aannemer is gehouden gedurende de waarborgperiode de afgestorven en onvoldoende vitale 
planten in te boeten of aan te vullen, evenals het herzaaien van de niet doorgekomen grasmatten. 

Hiertoe wordt telkens in de maand september volgend op de planting en tot aan de definitieve 
oplevering, in aanwezigheid van de aannemer of zijn vertegenwoordiger een proces verbaal 
opgemaakt, tot vaststelling van de herzaaiingen, inboetingen en aanvullingen.  Deze worden door 
de aannemer op zijn kosten uitgevoerd in de eerstvolgende zaai- en plantperiode. 

Voor het herzaaien dient hetzelfde mengsel gebruikt te worden. 

Voor het inboeten en aanvullen moeten plantsoenplanten worden gebruikt, die identisch zijn met 
deze die voor de oorspronkelijke planting waren voorzien.  Ook de aanplanting moet identisch 
gebeuren. 

Alle planten moeten vervangen worden die slecht geplant, dood, of sterk beschadigd zijn, of zeer 
slecht groeien.  In twijfelgevallen wordt door de leidende ambtenaar beslist. 

Verder zal  de aannemer tijdens de waarborgperiode en op zijn kosten ervoor zorgen dat alle 
planten tijdig worden rechtgezet (ze mogen in elk geval niet langer dan 14 dagen scheef staan). 

8.8 Aanplanten van klimplanten 

8.1.1.1 Materialen : 
- materialen voor klimplanten volgens 3-66 

 

8.1.1.2 Uitvoering : 
klimplanten worden met bamboestok schuin aangeplant tegen de afsluiting 

10 AANLEG VAN BIJ GROENAANLEG BEHORENDE CONSTRUCTIES 

10.1 Boompaalconstructies 

10.1.1.1 Materialen : 
- materialen voor boomsteunen volgens 3-65.2 
 

10.1.1.2 Uitvoering : 
De bomen worden voorzien van drie palen per boom, onderling verbonden met een houten lat. 
Hoogstambomen : Hoogte boven het maaiveld van de boompalen :140 cm; 
Vrij uitgroeiende bomen : hoogte boven maaiveld aan te passen aan habitus van de boom. 
Vooropgestelde hoogte = 80cm, of volgens de richtlijnen van de leidende ambtenaar. 
 
De aannemer voorziet de levering en de plaatsing van de steunpalen en het tot het einde van de 
waarborgtermijn in goede staat houden ervan in de prijs der te planten bomen. 
 

De aannemer voorziet de levering en plaatsing van 1 boombanden per  boompaal. Die dienen 
aangebracht te worden volgens de richtlijnen van de leidende ambtenaar. 
 
Het bovenste bindmiddel wordt op 20 cm van het uiteinde van de paal aangebracht. 
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meetcode 

Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 
Meting: per boom (3 palen/boom) 

 

10.6 Groeiplaatsverbetering van bomen : irrigatie met drainagebuis  

10.6.1 Beschrijving 
Het verbeteren van de groeiplaats van een boom heeft tot doel de levensverwachting en de 
conditie van de boom te verbeteren. Al naargelang de werkwijze kan deze verbetering duurzaam of 
eerder van tijdelijke aard zijn. 
Wat ook de oorzaak, de reden of de middelen zijn van en voor een groeiplaatsverbetering, er 
mogen onder geen beding wortels beschadigd worden. Alle richtlijnen conform 2-14.4 zijn van 
toepassing. 

10.6.1.1 Materialen 
De materialen zijn: 
met een synthetische stof of kokos omwikkelde draineerbuizen en hulpstukken volgens 3-26.1.1; 

PVC-buizen en hulpstukken volgens 3-24.4.2; 
 

10.6.1.2D IRRIGATIE MET DRAINAGEBUIS 

Een draineerbuis DN 100 mm wordt net onder het maaiveld horizontaal rond het wortelgestel 
of de kluit van de boom geplaatst. De twee uiteinden van de buis worden verbonden met een 
T-stuk, bij voorkeur in een zo groot mogelijke cirkelvorm en zodanig dat er geen grond of 
teelaarde in de buis kan dringen. 

Het systeem wordt verbonden met minstens één verticale buis per boom. De buis reikt tot 20 cm 
boven het maaiveld en wordt vastgemaakt aan een boompaal. 

 

10.6.2 Meetmethode voor hoeveelheden 

De systemen van groeiplaatsverbetering worden opgemeten per stuk (boom). 

10.6.3 Herstellingswerken 

Iedere beschadiging, van welke aard ook, wordt zonder verwijl hersteld, wat ook de oorzaak 
is. 

10.9 Haagsteun en haagversterking 

10.9.1 Beschrijving 
Haagsteun en haagversterking omvat het aanbrengen van rondhouten palen en bedrading in 

haagbeplanting, inclusief het onderhoud ervan in de waarborgperiode. 

10.9.1.1 Materialen 
De materialen zijn: 

niet-uitschietende rondhouten palen diam6/8, gepunt, lengte 160mm; 
gladde, zwaar verzinkte, niet-geplastificeerde staaldraad, minimum diameter 3 mm, 
treksterkte 
minimum 700 N/mm2, met toebehoren (spanners en krammen) vervaardigd uit hetzelfde 
materiaal; 
roestvrije stalen nagels. 
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10.9.1.2 Uitvoering 

10.9.1.2 A Algemeen  
In de uit te voeren haagbeplantingen worden per rij steunpalen aangebracht. Voor haagversterking 
gebeurt dit in principe alleen in de buitenste rijen. 
 
De afstand tussen de rondhouten palen bedraagt hart op hart maximaal drie meter.  
 

De rondhouten palen worden aangebracht voordat de haagplanten in de plantsleuf aangebracht 
worden.  
Hoogte 160cm 
Diameter 8 cm.  
 
De hoogte van de palen boven het maaiveld bedraagt 10 cm minder dan de eindhoogte van de 
haag. 
 
De palen worden minimaal 80 cm diep in de grond gedreven na voorboring. De kop mag in geen 
geval beschadigd worden. 
 

Bij het begin en het einde en bij alle hoekpunten worden de palen verstevigd met identieke 
schoren, die over een lengte van minimaal 60 cm in de grond worden gedreven onder een hoek 
van 35° en die met roestvrije stalen nagels aan de rechtopstaande palen worden bevestigd. De 
hoekpunten worden in beide trekrichtingen geschoord. Bij hagen vanaf een lengte van 60 m wordt 
om de 30 m een paal op dezelfde manier aan weerszijden met schoren verstevigd. 

10.9.1.2 B Haagsteun 
Aan de steunpalen worden voor het planten van de hagen aan één zijde van de rondhouten palen 
op minimaal twee hoogten leidraden bevestigd die gelijkmatig verdeeld worden over de hoogte 
van de haagsteun. Na het aanplanten van de haagplanten wordt aan de andere zijde van de 
rondhouten palen per hoogte een tweede leidraad bevestigd aan de palen. De bevestiging gebeurt 
met krammen. De draden worden door middel van spanners aangetrokken. Per draad wordt 
minimaal één spanner aangebracht. De afstand tussen de spanners bedraagt maximaal 30 m. Per 
hoogte zijn de leidraden ten opzichte van elkaar evenwijdig aangebracht op een zodanige wijze dat 
de haagplanten zich tussen de draden bevinden. Om de draden meer te spannen worden per 
hoogte de twee draden, halverwege tussen de palen, samengebonden met draad. 

10.9.1.2 C Haagversterking 
Aan de steunpalen worden minimaal twee draden bevestigd die gelijkmatig verdeeld worden over 
de hoogte van de haagversterking. Voor hagen bestaande uit meerdere rijen worden de draden 
aan elke zijde aan de buitenzijde geplaatst. Voor één rij wordt aan iedere kant van de haag één 
draad aangebracht, elk op een verschillende hoogte. De bevestiging gebeurt met krammen. De 
draden worden door middel van spanners aangetrokken. Per draad wordt minimaal één spanner 
aangebracht. De afstand tussen de spanners bedraagt maximaal 30 m. 

10.9.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De haagversterking en de haagsteun worden opgemeten in m per rij per haag. 
Forfaitaire hoeveelheid (FH) 

Meting: m1 

10.9.3 Herstellingswerken 
Iedere beschadiging, van welke aard ook, wordt zonder verwijl hersteld, wat ook de oorzaak weze. 
Bij elke onderhoudsbeurt voor houtachtige vegetatie zullen de haagversterking en de haagsteun 
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worden nagekeken en indien nodig aangespannen, rechtgezet, worden de beschadigde palen 
vervangen 
en desnoods worden de haagversterking en de haagsteun vernieuwd. 
 

11. BEHEER VAN GRASLANDEN, BERMEN EN GRASMATTEN 

11. 4 Maaien van grasmatten  
betreft het maaien de graszoden op de gras-kunstofplaten, inclusief het verwijderen van het 
maaisel buiten het domein. 
 
Uitvoering en richtlijnen volgens sb 250 
 

Frequentie : 15 beurten per jaar  

11.4.2  Meetmethode voor hoeveelheden 

Vermoedelijke hoeveelheid (VH) met een maximum van 15 beurten / jaar  

Het maaien wordt opgemeten in m² vermenigvuldigd met aantal beurten , x 2 jaar = totaal m² 

11. 9 bemesten van grasmatten  

betreft : 
2-jaarlijkse bemesting aan de voet van de heesters en hagen. 
eerste jaar 1 beurt (augustus). 

De eerste beurt is reeds voorzien bij uitvoeringswerkzaamheden. 

 
Materialen : 
Organische bemesting volgens 3-61.4 NPK 20-5-8+2MgO 

 
Uitvoering :  

4kg/are 
 
Meetcode : 

De bemesting wordt opgemeten in kilogram vermenigvuldigd met aantal beurten  x 2 jaar = totaal 
Kg. 

12. BEHEER VAN KRUIDACHTIGE GEWASSEN 

Betreft  
beheer van de siergrassen 

De Leidende ambtenaar moet minstens 2 werkdagen op voorhand in kennis gesteld worden van de 
onderhoudswerkzaamheden, zodat de nodige controles uitgevoerd kunnen worden. 

12.1. Maaien van kruidachtige vegetaties  

12.1.1. Beschrijving 

Betreft kortknippen van de siergrassen door toepassing van een maaibeurt. 
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1 maaibeurt per jaar; 

tussen 1 en 15 februari 
 

Inclusief afvoer van maaisel. 
 
Materialen: 
Naar keuze van aannemer, Gebruikelijk = bosmaaier. 

12.1.2. Meetmethode voor hoeveelheden 

betreft 2 jarig onderhoud  
Meting: vierkante meter x 1 maaibeurten (m²) x 2 jaar 

12.2. Wieden van de grond tussen de kruidachtige gewassen 

12.2.1. Beschrijving 

Het wieden van de grond tussen de kruidachtige gewassen wordt uitgevoerd volgens SB250 

Enkel het uittrekken van het onkruid, met zijn wortels, wordt als behandeling aanvaard. 

Na het wieden wordt de grond opnieuw egaal gemaakt, door te schoffelen, zonder het 
wortelgestel van de planten te beschadigen. 

De jaarlijkse wiedfrequentie wordt het eerste onderhoudsjaar uitgevoerd à rato van  

jaar 1 : 8 beurten  
jaar 2 : 5 beurten  

tussen 1 maart en 1 november.  Het wieden van de grond tussen de kruidachtige gewassen gebeurt 
niet op speciaal dienstbevel, maar spontaan.   

12.2.2  Meetmethode voor hoeveelheden 

Het wieden wordt opgemeten in m² vermenigvuldigd met aantal beurten , x 2 jaar = totaal m² 

12.3. Opschik van perken van kruidachtige gewassen 

12.3.1. Beschrijving 

volgens SB250 

De jaarlijkse opschikfrequentie wordt het eerste onderhoudsjaar uitgevoerd à rato van  
jaar 1 : 3 beurten  
jaar 2 : 2 beurten  

 

tussen 1 maart en 1 november. Het opschikken van de kruidachtige gewassen gebeurt niet op 
speciaal dienstbevel, maar spontaan.   
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12.3.2  Meetmethode voor hoeveelheden 

De opschik  wordt opgemeten in m² vermenigvuldigd met aantal beurten , x 2 jaar = totaal m² 

13. BEHEER VAN BOMEN  

De Leidende ambtenaar moet minstens 2 werkdagen op voorhand in kennis gesteld worden van de 
onderhoudswerkzaamheden, zodat de nodige controles uitgevoerd kunnen worden. 

Onder toezicht van de Leidende ambtenaar of een afgevaardigde van burO Groen. 

13.2. Begeleidingssnoei 

13.2.1. Beschrijving 

volgens SB250 

De begeleidingssnoei wordt uitgevoerd indien de noodzaak zich opdringt. en op dienstbevel. 

13.2.2. Meetmethode voor hoeveelheden 

Vermoedelijke hoeveelheid (VH) 

Meetcode : stuk (per boom) 

13.5. Begieten van bomen  

13.5.1. Beschrijving 

Betreft zowel de HT-bomen, als speciale boomvormen. 
Telkens als een droogteperiode de normale groei van de bomen in het gedrang brengt, worden ze 
voldoende (120L) begoten met geschikt water, d.w.z. water dat geen stoffen bevat die de groei 
remmen. 
 
Het begieten gebeurt niet op speciaal dienstbevel maar spontaan, met een voorziene hoeveelheid 
van :  
 

1ste jaar : 8 beurten. 
2de jaar : 5 beurten. 

 
Het water voor het begieten van de bomen dient de aannemer zelf te voorzien. 

13.5.2. meetmethode voor hoeveelheden 

Vermoedelijke hoeveelheid (VH) 
Totaal aantal stuks x beurt x jaren 
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14. BEHEER VAN HAGEN, BOSGOED EN HEESTERS  

volgens SB250 

Alle hieronder beschreven werken en leveringen worden door de aannemer uitgevoerd al 
naargelang de noodwendigheden en de toestand van de houtachtige gewassen.  
De Leidende ambtenaar moet minstens 2 werkdagen op voorhand in kennis gesteld worden van de 
onderhoudswerkzaamheden, zodat de nodige controles uitgevoerd kunnen worden. 

14.2. Hakken van de grond tussen hagen, bosgoed, heesters  

14.2.1. Beschrijving 

De hakbeurten worden uitgevoerd van 1 april tot 15 november à rato  
jaar 1 : 5 beurten  
jaar 2 : 3 beurten  
Het hakken van de grond tussen de houtachtige gewassen gebeurt niet op speciaal dienstbevel, 
maar spontaan. 

14.2.2. Meetmethode voor hoeveelheden 

De gehakte gronden worden opgemeten in m² vermenigvuldigd met aantal beurten  x 2 jaar = 
totaal m² 

14.5 Scheren van hagen en beplantingsmassieven 

volgens SB250 

14.5.1. Beschrijving 

aantal scheerbeurten  

jaar 1 : 1 beurten  (afhankelijk van de noodwendigheid, ifv de groei(scheut) van de haagplant. 
jaar 2 : 2 beurten  
Het scheren van hagen  gebeurt niet op speciaal dienstbevel, maar spontaan. 

14.10 Bemesten van hagen, en heesters 

betreft : 
2-jaarlijkse bemesting aan de voet van de heesters en hagen. 
eerste jaar 1 beurt (augustus)  
De eerste beurt is reeds voorzien bij uitvoeringswerkzaamheden van de aanplantingen. 
 
Materialen : 
Organische bemesting volgens 3-61.3 NPK 9-3-6+3MgO 
 
Uitvoering :  
8kg/are 
 
Meetcode : 
De bemesting wordt opgemeten in kilogram vermenigvuldigd met aantal beurten  x 2 jaar = totaal 
Kg. 
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DEEL 3: BIJLAGEN  

1. Offerteformulier 

2. Samenvatting meetstaten 

3. Plan van wzc Meerspoort met aanduiding binnentuinen en aan de aannemer verleende toegangen 

tot de binnentuinen. Opgave breedtes toegangen / deuren. 

4. Plan van wzc Scheldekant met aanduiding van de werfzones 

5. Attest van verplicht plaatsbezoek – binnentuinen wzc Meerspoort 

Deel a: Campus Meerspoort 

6. Omstandige opmetingsmeetstaat 

7. Veiligheids- en gezondheidsplan Meerspoort, bestaande uit: 

a. Algemeen veiligheids- en gezondheidsplan 

b. Risico-inventariesatie 

c. Veico ontwerp dossier 

Deel b: Campus Scheldekant 

8. Omstandige opmetingsmeetstaat 

9. Veiligheids- en gezondheidsplan Scheldekant, bestaande uit: 

a. Algemeen veiligheids- en gezondheidsplan 

b. Risico-inventariesatie 

c. Veico ontwerp dossier 

Plannen:  

10. Campus Meerspoort: 

a. 272_UV_Meerspoort_01 Grondwerken, afbraak- en rooiplan 

b. 272_UV_Meerspoort_02 Algemeen grondplan 

c. 272_UV_Meerspoort_03a Beplantingsplan-houtachtigen 

d. 272_UV_Meerspoort_03b Beplantingsplan-kruidachtigen 

e. 272_UV_Meerspoort_04 Plan verhardingen, technieken en riolering 

f. 272_UV_Meerspoort_05 Matenplan 

g. 272_UV_Meerspoort_06 Constructiedetails 

11. Campus Scheldekant: 

a. 272_UV_Scheldekant_01 Grondwerken, afbraak- en rooiplan 

b. 272_UV_Scheldekant_02 Algemeen grondplan 

c. 272_UV_Scheldekant_03 Beplantingsplan 

d. 272_UV_Scheldekant_04 Plan verhardingen en technieken  

e. 272_UV_Scheldekant_05 Matenplan 

f. 272_UV_Scheldekant_06 Constructiedetails 


