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0. Inleiding 

 
Naar aanleiding van het toekennen van projecten, studieopdrachten en opmeetopdrachten aan 
externe studie- en landmeetbureaus werd door de Commissie Technische Ondersteuning van het 
Agentschap Wegen en Verkeer, bestaande uit alle celhoofden van de technische secties van de 
territoriale afdelingen, een instructiebundel opgesteld met technische bepalingen voor het 
uitvoeren van topografische opmetingen en opmaak van een volledig wegenisontwerp en as-built 
plannen. 

 
Deze instructiebundel dient om een nog betere samenwerking met de studie- en landmeetbureaus 
op te bouwen en de controle van plannen te optimaliseren, zowel voor de afdelingen van AWV als 
voor de studie- en landmeetbureaus. Dit om alle afdelingen van AWV en studie- en 
landmeetbureaus op een uniforme werkwijze te laten functioneren. In deze bundel zijn een aantal 
richtlijnen en hulpmiddelen opgenomen zodanig dat de plannen kunnen worden opgesteld volgens 
een uniform systeem en volgens de verschillende iso-normen. Hieronder vindt u de 
contactpersonen van de territoriale afdelingen die zetelen (vanaf 01/10/2013) in de Commissie 
Technische Ondersteuning. 
 
Antwerpen 

Contactpersoon: Ing. Katleen Soleti 

Tel: 03/224.68.04 
Adres: Wegen en Verkeer Antwerpen 
VAC Anna-Bijns 

Lange Kievitstraat 111-113, bus 41 

2018 ANTWERPEN 

 
Limburg 

Contactpersoon: Ing. Koen Grosemans 

Tel: 011/74.23.63 
Adres: Wegen en Verkeer Limburg 
VAC Hendrik van Veldeke 

Koningin Astridlaan 50 bus 4 
3500 Hasselt 

 
Oost-Vlaanderen 

Contactpersoon: Ing. Peter Van der Hoeven 

Tel: 09/276.26.60 

Adres: Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen 

Virginie Lovelinggebouw 

Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 81 
9000 Gent 
 
Vlaams-Brabant 

Contactpersoon: Dhr. Bart Geers 

Tel: 016/66.58.00 
Adres: Wegen en Verkeer Vlaams Brabant 

VAC Dirk Bouts 

Diestsepoort 6, bus 81 
3000 Leuven 

 
West-Vlaanderen 

Contactpersoon: Mevr. Lies van Camp 

Tel: 050/24.80.68 

Adres: Wegen en Verkeer West-Vlaanderen 

VAC Jacob van Maerlant 

Koning Albert I-Laan 1.2 bus 82 
8200 Brugge  
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1. Topografie 
 
1.1. Technische bepalingen van de topografische opmetingen 
 
1.1.1. Beschrijving van de opmetingen en aanverwante werkzaamheden 
 
Het doel van de opdracht is een topografische databank op te bouwen volgens de bepalingen van 
AWV, die in het bestek zijn opgenomen. 
Alle objecten worden gegroepeerd in objecttypes. Een objecttype is de verzamelnaam waaronder 
alle objecten die onder die vorm herkend worden, kunnen gecatalogeerd worden. Er wordt gewerkt 
in planimetrie in het coördinatenstelsel Lambert72 en voor altimetrie volgens de Tweede Algemene 
Waterpassing (TAW). 
De opmetingen en aanverwante werkzaamheden omvatten hoofdzakelijk de voorbereidende 
topografische werken, de terreinopmetingen en de verwerking ervan. 
De opmetingen dienen zodanig uitgevoerd te worden dat op basis van de ingezamelde gegevens 
een digitaal terreinmodel (DTM) kan gegenereerd worden. Hiertoe zal o.a. op het terrein een 
virtueel raster met mazen van ± 25 meter zijde worden geconstrueerd. In functie van het reliëf 
(indien het hoogteverschil > 20 cm), dient een specifieke verdichting op het terrein te worden 
gerealiseerd. Dit DTM dient het terrein correct weer te geven. 
 
De opmeting omvat alle aanwezige objecten vermeld in de opdracht binnen de opdrachtzone. 
 
Een topografische opmeting in het kader van een as-built dossier omvat een volledige nieuwe 
topografische opmeting van de gerealiseerde toestand van de infrastructuur en het terrein 
binnen de opdrachtzone. 
 
Een overzicht van alle objecten vindt u terug in bijlage 5.1. 
 
 
1.1.2. REF en VER punten 
 
REF: veelhoekspunt bepaald via GPS 
VER: veelhoekspunt bepaald d.m.v. veelhoeksmeting 
 
Het veelhoeksnet dient gematerialiseerd te worden op het terrein door middel van een duurzame 
markering.  Dit kan door middel van het plaatsen van meetnagels in verharde plaatsen of door 
merkpalen in onverharde plaatsen.  
 
De veelhoekspunten worden doorlopend genummerd langsheen de polygoon. Het nummer bestaat 
steeds uit 6 karakters. Vb.: REF001 of VER002 
 

 
Er worden minimaal 5 polygoonpunten (REF/VER) voorzien per km en deze dienen zo ingeplant te 
worden dat: 
- de onderlinge zichtbaarheid in alle seizoenen gegarandeerd is. 
- het opmeten van deze punten comfortabel en onder veilige omstandigheden kan gebeuren. 
- een jarenlang bestaan gegarandeerd is. 
- ze vlot en veilig bereikbaar zijn. 
Het netwerk is uitgewerkt op de punten die met een GPS-meting werden ingemeten. 
In de regel worden alle verdichtingspunten ingemeten met behulp van differentiële GPS- 
fasemetingen, aangevuld met afstands- en richtingswaarnemingen met het totaalstation. 
VER-punten verdichten het REF-net met punten daar waar een nauwkeurige GPS-meting 
onmogelijk is. 
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1.1.2.1. Bepaling van X, Y, Z van onbekende REF-punten 
 
De Vlaamse overheid stelt de FLEPOS-dienstverlening ter beschikking aan de dienstverlener voor 
het uitvoeren van (RTK) GPS-metingen. Deze dienstverlening is verplicht te gebruiken door de 
dienstverlener ongeacht het tijdstip van uitvoeren van GPS-metingen. 
 
1.1.2.2. Bepaling van X, Y, Z van onbekende VER-punten 
 
Voor de opmeting van deze punten worden hoek- en afstandsmetingen verricht met het 
totaalstation. De door de constructeur voor de gebruikte apparatuur opgegeven 
standaardafwijking op de hoeken is niet hoger dan 1 mgon en op de afstanden niet hoger dan 
± 3 mm + 3 ppm*D. Een testcertificaat van het gebruikte totaalstation moet door de 
dienstverlener worden voorgelegd op het ogenblik van de eigenlijke opmetingen. Dit certificaat is 
niet ouder dan 1 jaar op het tijdstip van de controle. De waarnemingen moeten van gelijke 
nauwkeurigheid zijn en elke meting wordt automatisch in het veldgeheugen opgeslagen. 
 
 

 
 
 

De detailpolygoon wordt plani- en altimetrisch gekoppeld aan de punten uit de GPS-meting via een 
‘dubbele veelhoeksmeting’ (veelhoek “A-1-2-3-B-5-2-4-A”). 
Deze dubbele veelhoeksmeting gebeurt op basis van tenminste twee REF-punten (A en B). De 
veelhoek   “A-1-2-3-B-5-2-4-A”  wordt  onafhankelijk  berekend  en  nagekeken op de kwaliteit 
(“inwendige nauwkeurigheid van de hoek- en afstandsmetingen”) van de waarnemingen 
(richtingen en afstanden). Hierna worden de coördinaten van de onbekende VER-punten (1, 2, 3, 
4, 5) met aansluiting op de REF-punten bepaald volgens de methode van de pseudo kleinste 
kwadraten. Deze vereffening wordt maar uitgevoerd indien de vereiste nauwkeurigheid 
gegarandeerd blijft. De dubbele veelhoeksmeting dient dus gesloten in kaarthoek en 
coördinaten. Een open polygoon kan in geen enkel geval gebruikt worden voor verdichting van het 
REF-net. 
 
1.1.2.3. Materialisatie en beheer 
 
De dienstverlener materialiseert op duurzame wijze de ingemeten REF- en VER-punten en 
voorziet deze van een technische steekkaart waarvan een voorbeeld (bijlage 5.10) is 
opgenomen in deze bundel. Voor de materialisatie van de punten wordt bvb. een topografische 
meetnagel gebruikt. Deze vorm van materialisatie kan enkel gebruikt worden wanneer voldoende 
stabiliteit kan gewaarborgd worden. Indien dit niet het geval is door het ontbreken van 
verharding (klinkers, tegels, …), wordt een fenopaal gebruikt met lengte minimaal 350 mm (type 
3). 
 
De REF-punten worden verplicht geplaatst op terreinen van de Vlaamse Overheid en dit op een 
veilige en bereikbare plaats ten opzicht van het verkeer. 
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Voorbeeld meetnagel 

  
 

Voorbeeld fenopaal 

  
 

1.1.3. De terreinopmetingen 
 
Wanneer lijnobjecten samenvallen, wordt slechts één lijn gekarteerd, volgens de volgende 
hiërarchie: 
 

1 gebouw 
2 muur - afsluiting 
3 rand verharde rijweg 
4 begrenzing fiets- of voetpad 
5 begrenzing materiaalverharding  
6 waterrand 

 
Objecten buiten elke hiërarchie: brug, tunnel(rand), spoor(rail), bosrand. 
 
Objecten met een symboollijn (complex lijntype), zoals bovenkant talud of kamlijn weg, dienen 
altijd te  worden gekarteerd en dit met laterale afstand t.o.v. het samenvallend lijnobject van +/- 
2cm. 
 
Bij samenvallende puntobjecten zal men dit object karteren dat de hoofdfunctie vervult. Meestal is 
dit het object dat steunt op de grond. 
Bv. verlichtingspaal met verkeersbord of buspaal met vuilbak enz… 
 
Niet-ruimtelijke informatie zoals huisnummers, straatnamen, enz. worden eveneens gekarteerd. 
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1.1.4. Actualiteit 
 
De topografische opmeting is een weerspiegeling van de realiteit op het moment van de levering 
van de opdracht. 
 
1.1.5. Eenheden van de Lambertcoördinaten 
 
De Lambertcoördinaten (x, y en z) worden uitgedrukt in meter, met 3 decimalen na de komma 
(millimeter). 
 
1.1.6. Steekkaarten geodetisch punt 
 
Voor elk REF- en VER-punt wordt een fiche opgemaakt vergelijkbaar met de fiches van de NGI- 
punten. Op  deze  fiches  worden  de  Lambert  72-  en  TAW-gegevens weergegeven. De punten 
krijgen op de fiche hetzelfde referentienummer als op het plan. Een voorbeeld van een fiche vindt 
u in bijlage 5.10. 
 
Opmerkingen bij het invullen: 
 
Naam punt: vb. naamgeving REF001, VER002, VER003, REF004 enz… 
Volgnummer: uniek nummer bij opbouw meting 
Type: type materialisering: vb.: meetnagel, ijzeren buis, kunststofpaal, NGI-punt, … 
Ligging: korte beschrijving over de locatie van het punt vb.: linkerzijde van huis nr. 45 
 
Daarnaast wordt een topografische rekennota toegevoegd met de volgende gegevens:  

- Fiche van de gebruikte altimetrische NGI-punten 
- GPS-vereffening REF- en VER-punten 
- Polygoonvereffening en eventueel waterpasvereffening. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Instructiebundel studiebureaus: Commissie Technische Ondersteuning              1/02/2016                           9/71 

2. Opmaak van plannen 
 

2.1. Layout 
 

Een totaalplan bestaat uit drie delen: het titelblad van AWV dat geplaatst wordt in de linkerboven- 
of de rechterbenedenhoek van het totaalplan en dient als voorblad van een plan. Naast de 
titelhoek dient ook een liggingsplan aangehecht te worden alsook het planzicht. Het titelblad bevat 
de gegevens die nodig zijn voor de identificatie van het plan. Het liggingsplan geeft de 
opdrachtzone weer. Indien het project meerdere plannen betreft, zal op het liggingsplan de 
afbakening van de deelplannen worden aangeduid op een schaal 1/10.000(stafkaarten) of 
1/20.000 (stratenatlas) met vermelding van het plannummer. Dit overzicht zal op ieder deelplan 
voorkomen en de betreffende opdrachtzone van het bewuste plan moet geaccentueerd worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.1. Titelblad 
 

Het titelblad bestaat uit verschillende velden. Deze velden zijn afhankelijk van het soort plan en 
van de afdeling waarvoor het plan bestemd is. Deze titelbladen zijn terug te vinden op : 

 

http://www.wegenenverkeer.be/documenten/titelbladen-en-varia.html. 

 

Deze zijn ingedeeld per provincie en zijn beschikbaar in pdf en dwg formaat. 
 
 
Indeling van het titelblad 
 

Hoofding bestuur 
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Lengte plan  max. 250 cm 

(titelblad

) 

kader   1  cm Titelblad   A4 

Liggingsplan 1/10000 
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- Gegevens van de provinciale afdeling samen met logo AWV 
 

Ontwerp door extern studiebureau of aannemer 
 

- Naam en gegevens van het studiebureau; 
- Naam van de tekenaar en landmeter met vermelding van LAN-nummer; 
- Gegevens van de ingenieur ("opgemaakt/nagezien door de verantwoordelijke  
 ingenieur"); 
- Gegevens van de aannemer (EMT) ("opgemaakt door de aannemer"); 
- Gegevens van het afdelingshoofd ("gezien en voorgesteld door het afdelingshoofd"); 
- Nummer van het plan (entiteitscode – prefix – volgnummer – fase – index); 
- Datum van opmaak; 
- Wijzigingsgegevens met vermelding van datum; 
- Projectnummer; 
- Dossiernummer; 
- Besteknummer; 
- Plotbestand 
- Cad-bestand; 
- Nummer van de gewestweg; 
- Gemeente; 
- Projectnaam; 
- Situering 
- type plan;(dit is titelblad afhankelijk) 
- afmetingen en oppervlakte van het plan; 
- schaal; 
- kilometer gegevens. 
 

2.1.1.1. Beschrijving van de velden 
 

Gegevens van de afdeling 
Op elk plan worden de gegevens van de afdeling als volgt geregistreerd: 
Naam van de overheid: Vlaamse Overheid 
Naam van het agentschap: Agentschap Wegen en Verkeer 
Gegevens van de afdeling: bv. Wegen en Verkeer Vlaams Brabant 

Diestsepoort 6, bus 81 3000 Leuven 
Tel: 016/66.57.50 
Fax: 016/66.57.55 
e-mail: wegen.vlaamsbrabant@vlaanderen.be 

 
Deze gegevens staan standaard op het titelblad. 
 
Ontwerp door extern studiebureau of aannemer.: 
 

Naam van het studiebureau/aannemer 
Naam en adres van het studiebureau of aannemer die het plan in opdracht van de afdeling Wegen 
en Verkeer heeft gemaakt.  

 
Gegevens van de landmeter 
Naam en LAN-nummer van de verantwoordelijke landmeter + handtekening. 

 

 
Gegevens van de ingenieur 
De gegevens van de ingenieur zijn terug te vinden onder de hoofding "Nagezien door de 
verantwoordelijke ingenieur:". De naam en voornaam wordt in het betreffende veld ingevuld. 

 
Gegevens van het afdelingshoofd 
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De gegevens van het afdelingshoofd zijn terug te vinden onder de hoofding "Gezien en 
voorgesteld door het afdelingshoofd:". De naam en voornaam wordt in het betreffende veld 
ingevuld.  
 
Referentienummer Aannemer (Voor EMT en EVT ) 
Dit nummer is een uniek referentienummer of plannummer dat toegekend wordt door de aannemer 
en dient dus als koppeling naar de documenten voor de aannemer.  

 

Nummer van het plan 
Een plannummer is opgebouwd uit 5 onderdelen: 
vb. 1M3D8F O 004225 00 

 
entiteitscode: code die de afdeling identificeert 

 
1M3D8N: afdeling EVT 
1M3D8E: afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen 
1M3D8F: afdeling Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant 
1M3D8G: afdeling Wegen en Verkeer Limburg 
1M3D8H: afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen 
1M3D8J: afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen 
 
prefix: letter die het type plan aangeeft:  

B: bestaande toestand 
P: voorontwerp 
O: ontwerp (alle ontwerpplannen + signalisatie-+ simulatieplannen) 
V: verkeer (coördinatie, herinrichting) (enkel voor EVT) 
G: grondbeleid (onteigening, rooilijnen, overdracht, grondoverschot, afpaling) 
D: documentatie (dienstkaarten, tentoonstellingen,)  
A: as-built 
 
volgnummer: Unieke code per plan van 6 karakters: xxxxxx 
 
Voor EMT en EVT komt hier een unieke code van 10 karakters. 
 
fase: letter die het type plan aangeeft voor EMT en EVT 
 
W: werfsituaties* 
X, Y, Z, …: voorstel ingenieur* 
C: coördinatieplannen* 
A, B: deelkruispunten* 
 
* Deze letters worden niet gebruikt door provinciale afdeling Wegen en Verkeer maar enkel door 
EMT en EVT. 

 
index: 
 
De index geeft aan om welke versie van een plan het gaat, wijzigingen aan een plan, nadat een 
plan een officieel karakter gekregen heeft, heeft als gevolg dat aan het plan een nieuw 
indexnummer dient te worden gegeven. Voor aanpassingen van onteigeningsplannen worden 
geen uitsnijdingen van het plan voorzien met een index. Het gehele plan dient opnieuw te worden 
afgeleverd. Dit geldt ook voor alle andere plannen. 
Aanvraag plannummers:  
 

Voor ieder plan dient een uniek nummer aangevraagd te worden. Het aanvraagformulier (zie 
bijlage 5.4) is ook terug te vinden is op: 
http://www.wegenenverkeer.be/documenten/technische-documenten/category/titelbladen.html 
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Datum van opmaak 
Hier wordt de datum van opmaak van het definitieve plan ingevuld. 
 
Wijzigingen 
Indien het plan een wijziging is van een bestaand, ondertekend en origineel plan, wordt op het 
titelblad vermeld welke wijzigingen zijn aangebracht in het daarvoor voorziene veld. 

 
Projectnummer (= historia-nummer AWV) 
Om een plan of opdracht tot uittekenen van een ontwerp te kunnen koppelen aan andere 
documenten (opvolgingsdocumenten, pcv’s, boekhouding) dient een uniek nummer gekoppeld te 
worden aan dit project. Dit nummer is te bekomen via de verantwoordelijke ingenieur. Dit nummer 
is geen intern nummer van het betrokken studie- of landmeetbureau. 
 
Dossiernummer: 
Bij de opstart van een project wordt een dossiernummer toegekend. Dit nummer wordt toegekend 
door de sectie contracten van AWV en zal dus dienen als koppeling naar de documenten voor het 
boekhoudkundig dossier. Dit dient op elk plan mbt hetzelfde project geplaatst te worden. 

 
Besteknummer: 
Dit nummer wordt toegekend door de sectie contracten en zal dus dienen als koppeling met het 
bestek. Deze nummers zijn afdelingsgebonden. Dit dient op elk plan mbt hetzelfde project 
geplaatst te worden. 

 
Plotbestand 
Voor digitale tekeningen wordt hier de naam van het plot-bestand ingevuld. De naam van het 
plotbestand is gelijk aan het plannummer.pdf ( “plannummer.pdf”). Voor EMT en EVT wordt dit 
vak ingevuld als bladnr/aantal bladen. Dit geeft het aantal bladzijden weer dat bij één titelblad 
hoort.  

 

Nummer van de gewestweg 
Vermelding van het nummer van de gewestweg. vb N309, R4, A19, … 
In bepaalde gevallen (bvb. kruispunten) is er meer dan één weg. Dan wordt het nummer genomen 
dat gelinkt is aan het project. Indien dit niet het geval is dan gebruikt men het wegnummer met het 
kleinste getal als referentie. De andere informatie wordt dan vermeld onder projectnaam. 

 
Gemeente 
Op elk plan wordt aangeduid over welke gemeente het gaat. Het kan hier over meer dan één 
gemeente gaan. Altijd wordt de hoofdgemeente vermeld met eventueel de deelgemeente tussen 
haakjes. 

 
Tekstvelden 
Projectnaam: naam van het project volgens het investeringsprogramma (zie Historia) 
Als er meerdere deelplannen zijn opgemaakt, dan kan hier bijkomend de meterpunten van de totale 
projectzone vermeld zijn. 
 
Situering: vak, straatnamen, gehucht… 
 
Type plan: grondplannen, algemene zichten, lengteprofielen, dwarsprofielen, onteigeningsplannen 
enz… 
 
De verschillende types en subtypes vindt u terug in bijlage 5.5. 
 
 
Afmetingen, oppervlakte en prijs 
Op een plan wordt aangeduid welke oppervlakte door het plan weergegeven wordt. Op basis 
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hiervan wordt ook de prijs van het plan berekend (aan de hand van een eenheidsprijs per m²).  
Voor EVT en EMT komt hier het installatienummer. 

 
Schaal 
Voor elk plan wordt de schaal weergegeven waarin het plan getekend is. Indien er verschillende 
schalen zijn wordt dit aangegeven door de tekst “diverse”. 

 
Kilometerpunten 
De locatie van het project wordt bepaald door twee getallen: een "van-kilometer" en een "tot-
kilometer". Begin- en eindkilometerpunt van het  desbetreffende plan worden vermeld, eenheid is 
kilometer en nauwkeurigheid tot op de meter (drie decimalen na de komma) en dit per deelplan. 
 
De vermelding van de kilometerpunten van de totale projectzone kan eveneens vermeld worden bij 
de projectnaam. 

 
Installatienummer (Voor EMT en EVT) 
Dit is een uniek nummer dat toegekend wordt aan een elektrische installatie langs de openbare 
weg. 

 
CAD-bestand 
Dit is de naam van het CAD-bestand. 
De CAD-bestanden worden gecomprimeerd naar een zip-bestand door middel van een e-transmit 
zodanig dat alle gegevens die aan het plan zijn toegevoegd in de zip-file aanwezig zijn. Dit bestand 
heeft als naam “plannummer.zip”.  
 
Referentienummer AAPD 
Het referentienummer voor AAPD dient op alle plannen met betrekking tot grondbeleid geplaatst te 
worden in de rechterbenedenhoek van het titelblad. Dit referentienummer dient aangevraagd te 
worden volgens de voorziene procedure (zie pagina 17). 
 
2.1.1.2.  Soorten Titelbladen 
 

Alle titelbladen van de verschillende provinciale afdelingen zijn beschikbaar in pdf en dwg op 
volgende website : http://www.wegenenverkeer.be/documenten/titelbladen-en-varia.html 
 
2.1.2.  Liggingsplan 
 
Het liggingsplan bestaat uit een duidelijk plan, op schaal 1/10000 waarop de zone van het 
betrokken plan wordt geaccentueerd. De onderliggende informatie moet zichtbaar blijven. Dit plan 
kan een stratenplan, topografische plan of een NGI-kaart zijn. Indien er voor het project meerdere 
deelplannen bestaan dan moeten deze ook weergegeven en omkadert worden op het 
desbetreffende liggingsplan. De weergave van het betreffende plan wordt in een andere kleur 
omkadert. De richting naar aanpalende gemeentes dient te worden aangegeven alsook het de 
nummers van iedere gewestweg op het plan.  
 
2.1.3.  Planzicht 
 

Het plan op zich is een volledig overzicht en uitgewerkte weergave van de gegevens die op het 
titelblad beschreven staan. Elk plan moet voorzien worden van een volledige en duidelijke 
legende. Voor de opmaak van dit plan bestaan checklisten die opgesteld werden door AWV. Deze 
lijsten beschrijven alle gegevens die op het plan dienen weergegeven te worden.(bijlage 5.11) 
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2.1.3.1. Plannen Bestaande Toestand 
 
Een topografische opmeting van de bestaande toestand omvat een volledige topografische 
opmeting van de huidige toestand van de infrastructuur binnen de opdrachtzone en volgens de 
legendeboek van AWV. Zie hoofdstuk 1. 
 
2.1.3.2. Ontwerpplannen 
 
Bij een ontwerp nieuwe wegenis dienen meerdere plannen opgesteld te worden om een project 
uit te voeren. 

Volgende plannen dienen te worden opgemaakt: grondplannen wegenis, grondplannen riolering, 
lengteprofielen, dwarsprofielen, typedwarsprofielen, assenplannen,… en eventuele bijkomende 
plannen die in het bestek gevraagd worden. 

 
Grondplannen 
 

Het ontwerp wordt duidelijk weergegeven met als achtergrond de bestaande toestand in grijs-tint 
en met een volledige ontwerplegende. Indien het ontwerp in kleur wordt opgemaakt dan dienen 
volgende kleurcodes gerespecteerd te worden.  

   

Wegenis:  grijs 
   Fietspaden:  rood 
   Voetpaden:  grijs 
   Groenzone:  groen 
  Grachten:  blauw 
 
Indien het ontwerp in wit-zwart wordt opgemaakt dient een duidelijke ontwerplegende op de 
plannen weergegeven met een duidelijk en volledig overzicht van alle gebruikte arceringen 
rekening houdend met de materiaalkeuzes. 
 
Typedwarsprofielen 
 

Dit plan bestaat uit een duidelijk overzicht van de type dwarsprofielen, die zullen gebruikt worden 
voor de opbouw van de nieuw aan te leggen wegenis, dit voorzien met een duidelijke weergave 
van rijstroken, busstroken, fietspaden, voetpaden, groenzones, perrons, enz. Ook de bematingen 
en benaming van elke onderdeel dient volledig en overzichtelijk weergegeven te worden. Deze 
worden uitgetekend op schaal 1/50, 1/100 en 1/25 voor de eventuele details. 

 

De onderbouw moet volledig gedefinieerd zijn met een duidelijke weergave van de te gebruiken 
materialen. Indien er voor een ontwerpproject verschillende type dwarsprofielen zijn uitgetekend 
moeten deze ook voorzien worden van de nodige uitleg en met vermelding in welke zone ze 
worden toegepast. Alle type dwarsprofielen dienen op 1 plan vermeld te worden tenzij de grootte 
van het project dit niet toelaat. 

 
Ook details van de type dwarsprofielen worden uitgewerkt indien dit vereist is. Deze dienen ook op 
het plan weergegeven te worden. 
 
Vb: typedwarsprofiel (TD). (zie bijlage 5.7) 

 
Assenplannen 
 
Dit plan omvat een duidelijke weergave van de nieuwe assen van de ontworpen wegenis. Iedere 
as van de nieuwe wegenis krijgt een unieke benaming en verloopt in opgaande kilometers. De 
assen van de dwarsende wegen worden ook benoemd en weergegeven op het plan alsook een 
volledige weergave van de tabel met uitzetgegevens van de assen. 
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Lengte- en dwarsprofielen 
 

Bij de lengteprofielen kan men 2 soorten onderscheiden nl: 
- Lengteprofiel van de bestaande toestand 
- Lengteprofiel van de ontworpen toestand 

 
Deze lengteprofielen worden opgemaakt nadat het gehele ontwerp en/of bestaande toestand in 
een terrein is geïntegreerd. Deze profielen zijn een weergave van hoe de situatie is (bij een 
bestaande toestand) en hoe het zal worden (ontwerp). Ze worden in 1 profielplan weergegeven en 
worden uitgetekend bij voorkeur op schaal 1/100 of 1/500. Er dient rekening gehouden te worden 
met de verticale en horizontale schalen. Het ontworpen profiel moet duidelijk weergegeven worden 
in een dikker lijntype of geaccentueerd worden in een andere kleur. 
Deze profielen zijn gelinkt aan de as van de weg en bevatten alle informatie over het verloop van 
de as van de weg en zijn een basis voor het ontwerp van rioleringstelsels, grachten, pompputten, 
onderdoorgangen, enz.  
Minimaal dienen de volgende onderdelen aangeduid te worden zoals afstanden, hoogtes, lengte, 
enz. Cruciale punten zoals kruising met wegenis, kunstwerken en waterlopen dienen ook 
aangeduid te worden op het lengteprofiel. 
 
Vb: Lengteprofiel (LP). (zie bijlage 5.5) 
 

Bij de dwarsprofielen kan men 2 soorten onderscheiden nl: 
- Dwarsprofielen van de bestaande toestand 

   - Dwarsprofielen van de ontworpen toestand 

 
Deze dwarsprofielen worden opgemaakt nadat het gehele ontwerp en/of bestaande toestand in 
een terrein is geïntegreerd. Deze zijn een weergave van hoe de situatie is (bestaande toestand) en 
hoe het zal worden (ontwerp) en worden in 1 profielplan weergegeven en worden uitgetekend bij 
voorkeur op schaal 1/100. Deze profielen zijn gelinkt aan een as van de weg. 
Deze verschillende profielen worden opgenomen om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het 
grondverzet in bepaalde zones. De profielen dienen opgebouwd te worden volgens de oplopende 
kilometers van het ontwerp en worden genomen op afstanden die werden vastgelegd volgens de 
beschrijving in de opdracht en zijn afhankelijk van het terrein. Vb om de 25m of om de 50m of 
project afhankelijk. 
Het ontworpen profiel moet duidelijk weergegeven worden in een dikker lijntype of geaccentueerd 
worden in een andere kleur, dit om het verloop van bestaande toestand naar ontworpen toestand 
duidelijk te zien.  

 
Vb: Dwarsprofiel (DP). (zie bijlage 5.6) 

 
Details, type details 
 

Bepaalde onderdelen dienen nog extra in detail uitgetekend te worden, dit met aandacht voor de 
uitvoering op het terrein. Er is namelijk een groot verschil tussen de theorie en de uitvoering. Bij 
ieder uitgetekend detail moet een verwijzing geplaatst worden naar de locatie op het grondplan. 
Deze details worden uitgetekend op schaal 1/20, 1/25 of 1/100. 

 
Signalisatieplannen 
 

Naar aanleiding van de aanleg van nieuwe wegenis dient een nieuw signalisatieplan opgemaakt te 
worden. Dit plan omvat de plaats en soort signalisatieborden, inclusief markering die geplaatst 
dienen te worden. De opmaak van nieuwe bewegwijzeringsplannen valt hier eveneens onder.  
Alle plannen dienen te voldoen aan de checklist (zie pagina 64) 
Deze plannen dienen te worden opgemaakt in VS-design en Simad (mdb en V52 bestand) zodat 
alle afgeleverde gegevens compatibel zijn met de databank van de opdrachtgever. Deze mogen 
ook in autocad opgesteld worden. 
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Simulatieplan zwaar vervoer en bussen 
 

Bij ieder ontwerp van nieuwe wegenis komen punten voor die hinderlijk zijn voor zwaar vervoer en 
bussen. Voor deze punten dient een simulatieplan opgesteld te worden dat aangeeft in het 
ontwerp rekening werd gehouden met dit aspect. 

 

 

2.1.3.3.  Opmaak van Onteigenings- / innemingsplannen 
 
Naar aanleiding van het ontwerp van een project wordt een onteigeningsplan opgemaakt als de 
ontworpen wegenis buiten de huidige grenzen van het openbaar domein valt. 
 
Opbouw van een onteigeningsplan 
 

De bestaande toestand van de projectzone inclusief de grenzen van het openbaar domein en de 
nodige perceelsgrenzen moeten voor handen zijn. Op basis van de ontwerpgegevens kan 
overgegaan worden tot de opmaak. 

 

Bijzondere richtlijnen: 

 

- Een kadasterplan onder het ontwerp plaatsen om de grenzen van het openbaar domein of 
perceelsgrenzen te bepalen is ten strengste verboden. De bestaande grens van het openbaar 
domein wordt opgezocht aan de hand van plannen die beschikbaar zijn bij de provinciale 
afdelingen van AWV, opmetingsplannen privé-landmeters, meetschetsen, aktes en nodige 
kadastergegevens enz…, m.a.w.  er moeten voldoende opzoekingen verricht worden om te 
komen tot een juiste en volledige grensbepaling.  
 

- De onteigeningslijn dient opgebouwd te worden in rechte stukken (geen bochten), rekening 
houdend met taluds. 
 

- In te nemen oppervlakten geel inkleuren. Aanliggende innemingen onderscheiden door 
verschillende geeltinten of verschillende oriëntaties van arceringen zodat er geen verwarring 
kan ontstaan.  
  

- De innemingnummers zijn in Arabische cijfers, worden omcirkeld en in de inneming geplaatst 
of in de onmiddellijke omgeving in geval van plaatsgebrek. Ieder kadastraal perceel krijgt een 
apart innemingnummer, ook al hebben ze dezelfde eigenaar. De kadastrale perceelnummers 
worden in een ander lettertype gezet dan de huisnummers. 

 
- Kadastrale gegevens (gemeente, afdeling, sectie, perceelnummer) dienen duidelijk 

weergegeven te zijn. 
 

- Zonering volgens gewestplan (zie ook tabel der innemingen bijlage 5.9) 
 

- Alle coördinaten van de omtrekspunten van de innemingen (ook grens openbaar domein) en 
referentiepunten (alle stationspunten en voldoende hoeken van gebouwen).   
Deze coördinaten worden in tabelvorm op het plan weergegeven, met als titel 
“Coördinatentabel”, ofwel op het plan zelf weergegeven ter hoogte van de ingetekende 
inneming. De xy-coördinaten moeten steeds duidelijk leesbaar zijn. 
 

- Elke inneming moet voorzien zijn van een uniek volgnummer dat verwijst naar het volgnummer 
in de tabel der innemingen. 
  

- Bij wijziging van een inneming dient het innemingsnummer behouden te blijven komt een A 
achter het nummer te staan. Vb inn 23 wordt inn 23A. 
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- Bijkomende innemingen krijgen een nieuw nummer toegekend dat volgt op het hoogste nummer 

dat op het plan is weergegeven of dat volgt op het hoogste nummer binnen het project. 
 

- De innemingen worden ingetekend op een plan bestaande toestand, dat is weergegeven in 
grijswaarden op de achtergrond. Het nieuwe wegenisontwerp mag niet op deze plannen staan.  
 

- Innemingsplannen moeten steeds per gemeente opgemaakt te worden. 
 

- Op ieder plan dient de erbij horende onteigeningstabel te worden aangegeven. De 
onteigeningstabel is qua vorm en lay-out conform de richtlijnen. (zie bijlage 5.9) 
De namen van de eigenaars moeten voluit met alle voornamen geschreven  worden. Indien het 
aandeel van de rechten in de kadastrale legger is vermeld wordt deze overgenomen in de 
tabel. 
 

- Het niet afgepaald of belastbaar gedeelte van de percelen wordt met een N aangeduid in de 
tabel. 
 

- Private percelen van het Vlaams Gewest die binnen een onteigende zone vallen dienen 
eveneens in de tabel opgenomen te worden. Dergelijke percelen hebben een perceelnummer 
en moeten behandeld worden zoals de andere private percelen. Openbaar domein zonder 
perceelnummer dient uiteraard niet in de tabel opgenomen te worden. 
 

Wijzigingen, bijkomende innemingen worden altijd op het volledige plan ingetekend (in geval 

van meerdere plannen enkel het deelplan waar de wijziging voorkomt). Dit plan krijgt in het 

plannummer een indexverhoging. Dit zorgt ervoor dat het laatste indexnummer steeds de 

laatste, volledige situatie weergeeft.  Om deze reden wordt er aangeraden geen te lange 

plannen te maken. 

- De innemingstabel wordt bijgewerkt, in de laatste kolom “opmerkingen”, dient men aan 
te duiden over welke wijziging het gaat. (volgens plan 1M3D8JG…) 

 
 
2.1.3.4. Précad + Précad + 

 
2.1.3.4.1 Précad 
 

Een opgemaakt onteigenings- of een patrimoniumplan dat de creatie van een nieuw kadastraal 

perceel met zich meebrengt dient te voldoen aan de opgelegde normen van de Algemene 

Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) en dit volgens het MB en KB van 

18/11/2013. Het zogenaamde “Précad” of voorafgaande kadastrering voor het verlijden van een 

akte. Met betrekking tot deze regelgeving dient het opgemaakte plan, dat aangeboden wordt aan 

de desbetreffende TAW, te voldoen aan de opgelegde vereisten eerder vermeld in deze bundel 

aangevuld met volgende gegevens: 
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1) Een txt-bestand voor de aanvraag van het referentienummer opgemaakt op volgende 

manier: 

Hoofdding:   - gemeente 

- kadastrale afdeling 

  - betrokken perce(e)l(en) 

  - nummers van de loten 

  - auteur van het plan 

  - LAN-nummer 

  - Datum van het plan 

  - Type coördinaten (facultatief) 

� Een lijn (bestaande uit gelijkheidstekens) dat de hoofding scheidt van de coördinatenlijst 

(dit is noodzakelijk voor de automatische recuperatie van de gegevens) 

 Vb: ============== (min 9) 

� De coördinatenlijst waarvan iedere lijn bestaat uit: 

   

- identificatie van het punt (numeriek of alfanumeriek) 

  - zijn X-coördinaat 

  - zijn Y-coördinaat 

  - zijn Z-coördinaat (facultatief) 

 

!!!! Beschrijving van het punt mag niet opgenomen worden in het TXT bestand.!!!!!! 

 

Ieder element is gescheiden door een tabulatie, het decimale scheidingsteken is het punt “.” 

en er is geen scheidingteken voor de duizendtallen. 

 

Voorbeeld van het txt-bestand: 
 

Gemeente: As 

Afdeling: 9e Afd. 

Sectie: A 

Perceel: 123 x 

Lotnummer: enkel indien niet alle loten op dit plan staan 

Landmeter: naam en voornaam 

LAN nr: 49999 

datum plan: 15/01/2014 

Coördinaten: lokaal stelsel 

 

    

punt     X    Y  

========================================== 

1 188.500  218.902  

2 214.441  218.983  

3 214.443  220.242  

4 221.455  220.301  

5 226.967  220.385  

6 230.026  220.431  

7 236.068  220.489  

8 236.891  220.518  

9 235.773  235.293  

  10 226.487  235.34  
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2) Een duidelijke legende op het plan waarin de beschrijving van elk punt wordt weergegeven.  

 

 
symbool piket hout, metalen piket, hoekpaal afsluiting, 

 

3) Een tabel van de punten op het plan bestaande uit: 

 

- puntnummer 

- X-coördinaat 

- Y-coördinaat 

- beschrijving  van het punt 

Coördinatentabel 

punt nummer X Y Beschrijving 

1 188,501 218,921 bestaande grenspaal 

2 214,442 218,981 nieuwe grenspaal 

3 214,442 220,242 hoekpaal afsluiting 

4 221,451 220,347 hoek gebouw 

5 226,967 220,382 metalen piket 

6 230,023 220,439 houten piket 

7 236,065 220,482 bestaande grenspaal beton 

8 236,896 220,515 bestaande grenspaal natuursteen 

9 235,778 235,292 niet gematerialiseerd hoekpunt 

10 226,483 235,344 (nog) niet gematerialiseerd hoekpunt 

 

4) Afbakeningslijst die een duidelijke beschrijving weergeeft van de segmenten 
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Dit alles dient via mail aangeleverd te worden aan de AAPD van de betrokken provincie via 
mail en na goedkeuring van het plan door AWV. 
 
Elke aanvraag tot identificatie van een plan moet per e-mail worden gestuurd naar de dienst 
Plan van de bevoegde gewestelijke directie. 
De e-mail dient het volgende te bevatten: 
 
Onderwerp: Aanvraag identificatie van een plan – (gemeente, kadastrale afdeling) 
 
Inhoud:  adres en telefoonnummer van de landmeter, LAN-nummer van de landmeter, 
kadastrale afdeling en perceelnummer 
 
Bijlages:   - het plan in pdf-formaat (max grootte 10Mb) 

  - of het plan in dxf of shp formaat: 
 - en het coördinatenbestand van de overeenstemmende hoekpunten 
 
De contactgegevens van de bevoegde gewestelijke directies zijn: 

 

 
 
2.1.3.4.1 Précad + 
 
In navolging van het précad fase 1 gedeelte dat werd vastgelegd bij MB op 18/11/2013 
dienen ook de identificatieregels van onroerende goederen voorafgaan vastgelegd te 
worden. Dit volgens het Ministerieel Besluit van 12/05/2015. In het kader van de 
aanvraag voorafgaandelijke identificatie précad dient het formulier ingevuld te worden 
dat door de FOD Financiën beschikbaar gesteld word. Deze kan je terug vinden via 
volgende link:  
 
http://financien.belgium.be/nl/experten_partners/notarissen/voorafgaande_identificatie_
van_percelen  
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2.1.3.5. Patrimoniumplannen 
 
Plan grens openbaar domein 

 
Naast het onteigeningsplan kan er bijkomend gevraagd worden een “plan grens openbaar domein” 
op te maken. Het af te leveren plan dient in het bijzonder volgende elementen te bevatten: 
- huidige grens openbaar domein, huidige rooilijn en bouwlijn 
- perceelsgrenzen 
- kadastrale perceelnummers  
- ondubbelzinnige aanduiding met vermelding van alle documenten die gebruikt zijn voor het 

bepalen van de grens van het openbaar domein en/of rooilijn (eventueel in tabelvorm) 
(bv. afpalingsplan landmeter X 19.08.2001, of onteigeningsplan X70/21/524/4786² of akte 
d.d.18.02.1982, rooilijn met K.B. d.d. 16.03.1923, RUP’s, BPA’s enz….) 

 
Deze gegevens worden samen met de definitieve indiening van de onteigeningsplannen 
afgeleverd aan de betrokken afdeling, in digitale en analoge versie. 
 
Alle plannen dienen zodanig opgemaakt te worden zodat alle punten ter plaatse kunnen uitgezet 
worden zonder digitale versie. (voldoende coördinaten en bemating) 

 
Plan grondoverschotten 
 
Het af te leveren plan dient in het bijzonder volgende elementen te bevatten: 
 
- huidige grens openbaar domein, huidige rooilijn  
- perceelsgrenzen 
- kadastrale perceelnummers 
- coördinatentabel 
- ondubbelzinnige aanduiding met vermelding van alle documenten die gebruikt zijn voor het 

bepalen van de grens van het openbaar domein en/of rooilijn (niet in tabelvorm) 
(bv. afpalingsplan landmeter X 19.08.2001, of onteigeningsplan X70/21/524/4786² of akte 
d.d.18.02.1982, rooilijn met K.B. d.d. 16.03.1923, RUP’s, BPA’s enz….) 

- Alle percelen die in aanmerking komen om overgedragen te worden voor verkoop worden met 
een rode tint ingekleurd. Het gedeelte dat ingelijfd word bij het openbaar domein wordt 
weergegeven in een groene kleur (solid hatch/ arcering bij meerdere loten).  

 
Plan overgave perceel 
 
Het af te leveren plan dient in het bijzonder volgende elementen te bevatten: 
- huidige grens openbaar domein, huidige rooilijn  
- perceelsgrenzen 
- kadastrale perceelnummers 
- coördinatentabel 
- ondubbelzinnige aanduiding met vermelding van alle documenten die gebruikt zijn voor het 

bepalen van de grens van het openbaar domein en/of rooilijn (niet in tabelvorm) 
(bv. afpalingsplan landmeter X 19.08.2001, of onteigeningsplan X70/21/524/4786² of akte 
d.d.18.02.1982, rooilijn met K.B. d.d. 16.03.1923, RUP’s, BPA’s enz….) 

- Het bewuste perceel(sdeel) dat overgedragen zal worden voor verkoop wordt met een rode tint 
ingekleurd (solid hatch of arcering bij meerdere loten). Het eventuele perceeloverschot dat 
gevoegd kan worden bij het openbaar domein wordt met een groene tint ingekleurd (solid 
hatch of arcering bij meerdere loten). 

 
Plan overname perceel 
 
Het af te leveren plan dient in het bijzonder volgende elementen te bevatten: 
- huidige grens openbaar domein, huidige rooilijn  
- perceelsgrenzen 
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- kadastrale perceelnummers 
- coördinatentabel 
- ondubbelzinnige aanduiding met vermelding van alle documenten die gebruikt zijn voor het 

bepalen van de grens van het openbaar domein en/of rooilijn (niet in tabelvorm) 
(bv. afpalingsplan landmeter X 19.08.2001, of onteigeningsplan X70/21/524/4786² of akte 
d.d.18.02.1982, rooilijn met K.B. d.d. 16.03.1923, RUP’s, BPA’s enz….) 

- Het bewuste perceel(sdeel) dat overgenomen zal worden wordt met een groene tint ingekleurd 
(solid hatch of arcering bij meerdere loten) 

 
  
 
Plan ruiling 
 
Het af te leveren plan dient in het bijzonder volgende elementen te bevatten: 
- huidige grens openbaar domein, huidige rooilijn  
- perceelsgrenzen 
- kadastrale perceelnummers 
- coördinatentabel 
- ondubbelzinnige aanduiding met vermelding van alle documenten die gebruikt zijn voor het 

bepalen van de grens van het openbaar domein en/of rooilijn (niet in tabelvorm) 
(bv. afpalingsplan landmeter X 19.08.2001, of onteigeningsplan X70/21/524/4786² of akte 
d.d.18.02.1982, rooilijn met K.B. d.d. 16.03.1923, RUP’s, BPA’s enz….) 

- Het bewuste perceel(sdeel) van AWV dat overgedragen zal worden voor ruiling wordt met een 
rode tint (solid hatch of arcering bij meerdere loten) ingekleurd. Het perceel(sdeel) van derden 
dat overgenomen zal worden wordt met een gele tint ingekleurd (solid hatch). 

 
Plan verhuring 
 
Het af te leveren plan dient in het bijzonder volgende elementen te bevatten: 
- huidige grens openbaar domein, huidige rooilijn  
- perceelsgrenzen 
- kadastrale perceelnummers 
- coördinatentabel 
- ondubbelzinnige aanduiding met vermelding van alle documenten die gebruikt zijn voor het 

bepalen van de grens van het openbaar domein en/of rooilijn (niet in tabelvorm) 
(bv. afpalingsplan landmeter X 19.08.2001, of onteigeningsplan X70/21/524/4786² of akte 
d.d.18.02.1982, rooilijn met K.B. d.d. 16.03.1923, RUP’s, BPA’s enz….) 

- Het bewuste perceel(sdeel) van AWV dat in aanmerking komt voor verhuring wordt met een 
oranje tint ingekleurd (solid hatch of arcering bij meerdere loten).  

 
Plan concessie 
 
Het af te leveren plan dient in het bijzonder volgende elementen te bevatten: 
- huidige grens openbaar domein, huidige rooilijn  
- perceelsgrenzen 
- kadastrale perceelnummers 
- coördinatentabel 
- ondubbelzinnige aanduiding met vermelding van alle documenten die gebruikt zijn voor het 

bepalen van de grens van het openbaar domein en/of rooilijn (niet in tabelvorm) 
(bv. afpalingsplan landmeter X 19.08.2001, of onteigeningsplan X70/21/524/4786² of akte 
d.d.18.02.1982, rooilijn met K.B. d.d. 16.03.1923, RUP’s, BPA’s enz….) 

- Het bewuste perceel(sdeel) van AWV dat in aanmerking komt voor verhuring wordt met een 
oranje tint ingekleurd (solid hatch of arcering bij meerdere loten).  

 
Plan overgave wegenis  
 
- op GIS gebaseerd plan/ uittreksel met duidelijk weergave van: 
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Het af te leveren plan dient in bijzonder volgende elementen te bevatten: 

- wegvak 
- aantal meters 
- situering 

OF 
 
- Volledige terrestrische opmeting volgens “Technische bepalingen van de topografische 
opmetingen”  
 
 
Plan overname wegenis  
 
- op GIS gebaseerd plan/ uittreksel met duidelijk weergave van: 
 
Het af te leveren plan dient in bijzonder volgende elementen te bevatten: 

- wegvak 
- aantal meters 
- situering 
 

OF 
 
- Volledige terrestrische opmeting volgens “Technische bepalingen van de topografische 
opmetingen”  
 
2.1.3.6. As-Built plannen 
 
2.1.3.6.1.  Wegenisontwerp en kunstwerken 

 
Ten laatste twee weken na voorlopige oplevering levert de aannemer of studiebureau een as-built 
dossier die de nieuwe toestand na uitvoering der werken weergeeft. Dit houdt in een volledige 
topografische opmeting van de gerealiseerde toestand van de infrastructuur en het terrein binnen 
de opdrachtzone.  

De opdrachtzone is dezelfde als de opgemeten zone voor het ontwerp van de werken, tenzij het 
opdrachtgevend bestuur hiervan afwijkt door de opdrachtzone te omschrijven. Recuperatie van niet 
gewijzigde objecten binnen deze zone is uiteraard toegelaten. 

De volledige topografische opmeting gebeurt volgens het legendeboek van MOW, én daarnaast 
volgens de GRB-skeletbestekken zoals gedefinieerd door het Agentschap voor Geografische 
Informatie Vlaanderen (AGIV).  

Het as-built dossier bevat minimaal volgende plannen (tenzij anders vermeld in de opdracht) voor 
wegeniswerken: 

- grondplan wegenis 
- grondplan riolering 
- type dwarsprofielen 
- aqua-datafiches (zie bijlage 5.3) 
- een volledige 3D topografische opmeting volgens het legendeboek van MOW (zie bijlage 5.1) 
- een volledige topografische opmeting volgens de GRB-skeletbestekken van het AGIV. De 

opmeting omvat enkel de layers opgenomen in de GRB-skeletcomponent GRB-basis, m.u.z. 
van de layers GVLx, GBAx en HNR. (zie https://www.agiv.be/producten/grb/meer-over/grb-
skelet/nieuwe-skeletspecificaties/documenten-templates-en-voorbeelden/grb-basis).   

- een patrimoniumplan volgens de voorschriften van 2.1.3.5 
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Het as-built dossier voor kunstwerken omvat daarentegen volgende plannen naast de topografische 
opmetingen: 

- De nodige detailplannen volgens uitvoering (brugvoegen, oplegtoestellen, brugleuningen, …) 
- De wapeningsplannen zoals uitgevoerd 
- Grondplan met de coördinaten en inplanting van de referentieverkenmerken en verkenmerken 

in X-Y en Z-waardes. 
 

Een plan is conform het MOW-legendeboek, indien de topografische opmetingen wordt uitgevoerd 
volgens de definities van het legendeboek en gebruik wordt gemaakt van de MOW-template en de 
MOW-legende. Deze zijn te downloaden op www.wegenenverkeer.be/documenten. Alle objecten 

worden gegroepeerd in objecttypes. Een objecttype is de verzamelnaam waaronder alle objecten 
die onder die vorm herkend worden, kunnen gecatalogeerd worden. Er wordt gewerkt in planimetrie 
in het coördinatenstelsel Lambert72 en voor altimetrie volgens de Tweede Algemene Waterpassing 
(TAW) (FLEPOS). 

De GRB-skeletspecificaties zijn een standaard voor het uitvoeren van terrestrische opmetingen en 

zijn bovendien compatibel met de specificaties van het Grootschalig Referentiebestand (GRB). Op 

die manier zijn as-built plannen gestandaardiseerd en compatibel met het GRB (GRB-conform) en 

kunnen ze snel en vlot ingepast worden in het GRB. Op deze pagina, 

https://www.agiv.be/producten/grb/meer-over/grb-skelet/nieuwe-skeletspecificaties/documenten-

templates-en-voorbeelden/grb-basis, vind je de technische specificaties, een template en 

ondersteunende documenten.  

Deze specificaties hebben als doel de kwaliteit en de uniformiteit van de as-builtplannen opgemaakt 
door aannemer of studiebureau te verbeteren en in te passen in het GRB. Het aanleveren van 
GRB-conforme as-builtplannen komt voort uit Artikel 13, §3 en §4 van het GRB-decreet (16 april 
2004). 

 
2.1.3.6.2.   IMKL/ABBAMELDA 
 

As-built geometrie 

Inleiding 
Deze tekst is een aanvulling op de bestekteksten in verband met het opstellen van as-builts. De 

overige voorschriften blijven gelden, mochten er conflicten tussen beide zijn zal in overleg met de 

projectingenieur van EMT deze bekeken worden.  

 

Basiskaart  
Als basiskaart/achtergrondinformatie wordt steeds met het GRB gewerkt.  

Voor meer info over het GRB kan u terecht op http://www.agiv.be/gis/projecten/?catid=95 . 

Eventuele bematingen die op een plan voorkomen bv. tussen huizen en de leiding worden tov het 

GRB geplaatst. Er worden geen bijkomende elementen opgemeten tenzij deze ontbreken in het 

GRB en strikt noodzakelijk zijn. 

Bij het ontbreken van een actueel GRB (in geval van vb aanpassingen aan de wegenis). Dan kan 

als referentie het asbuilt van de wegeniswerken gebruikt worden dat conform de GRB-

skeletbestekken wordt opgemeten. Dit plan bezorgt EMT aan de aannemer als deze werken 

uitgevoerd zijn door AWV.  
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GPS meting 
 Alle leidingen worden in 3D opgemeten adhv van  GNNS-metingen die gebruik maken van 

FLEPOS. Deze gratis service van AGIV zorgt ervoor dat de bekomen coördinaten steeds correct 

gegeorefereerd staan tov. het GRB.  

De bekomen X-Y coördinaten zijn in Lambert 72 (EPSG 31370).  

De hoogte is in meter tov. TAW. 

Id Naam Pad Type Id vader OrganisatieBegin datum Eind datumBeheerder directieBeheerder districtToezichterZone Groep Status Toestand CommentaarSpec omschrijvingAdres Id Provincie FusiegemeenteDeelgemeentePostcode Straat Site Gps Id Gps X Gps Y Gps Bron Gps Bron Id
69651 A10N364 A10N364 INSTAL A 16/05/2014 00:00:00 AWV-OV 421 DVH 23 EMT_VHS A VO Portiek met rijstrooksignalisatie ( 3 RSS borden)29724 OV MELLE GONTRODE9090 A10/E40 KMPT 36,430 >>BRUSSEL, portiek met 2x 3 borden, voeding vanuit dubbele D-kast A10P364/LS

69652 J20 A10N364/J20 VSB 69651 A 16/05/2014 00:00:00 AWV-OV 421 DVH 23 EMT_VHS A VO 3 RSS-borden >> Brussel kmpt. 36,430 == Benaming VVC J20 == Aansturing vanuit A10P364/LS29724 OV MELLE GONTRODE9090 A10/E40 KMPT 36,430 >>BRUSSEL, portiek met 2x 3 borden, voeding vanuit dubbele D-kast A10P364/LS152390 3,81867057213777 50,9820014931721

168080 BORD1 A10N364/J20/BORD1 RSS 69652 A 16/05/2014 00:00:00 AWV-OV 421 DVH 23 EMT_VHS A VO 3 RSS-borden >> Brussel kmpt. 36,430 == Benaming VVC J20 == Aansturing vanuit A10P364/LS29724 OV MELLE GONTRODE9090 A10/E40 KMPT 36,430 >>BRUSSEL, portiek met 2x 3 borden, voeding vanuit dubbele D-kast A10P364/LS156401 3,81867057 50,98200149

168081 BORD2 A10N364/J20/BORD2 RSS 69652 A 16/05/2014 00:00:00 AWV-OV 421 DVH 23 EMT_VHS A VO 3 RSS-borden >> Brussel kmpt. 36,430 == Benaming VVC J20 == Aansturing vanuit A10P364/LS29724 OV MELLE GONTRODE9090 A10/E40 KMPT 36,430 >>BRUSSEL, portiek met 2x 3 borden, voeding vanuit dubbele D-kast A10P364/LS156402 3,81867057 50,98200149

168082 BORD3 A10N364/J20/BORD3 RSS 69652 A 16/05/2014 00:00:00 AWV-OV 421 DVH 23 EMT_VHS A VO 3 RSS-borden >> Brussel kmpt. 36,430 == Benaming VVC J20 == Aansturing vanuit A10P364/LS29724 OV MELLE GONTRODE9090 A10/E40 KMPT 36,430 >>BRUSSEL, portiek met 2x 3 borden, voeding vanuit dubbele D-kast A10P364/LS156403 3,81867057 50,98200149

168079 LS A10N364/LS LS 69651 A 16/05/2014 00:00:00 AWV-OV 421 DVH 23 EMT_VHS A VO Portiek met rijstrooksignalisatie ( 3 RSS borden)29724 OV MELLE GONTRODE9090 A10/E40 KMPT 36,430 >>BRUSSEL, portiek met 2x 3 borden, voeding vanuit dubbele D-kast A10P364/LS

90244 PORTIEK A10N364/PORTIEK SEINBRGDVM69651 A AWV-OV 421 DVH 23 EMT_VHS A 29724 OV MELLE GONTRODE9090 A10/E40 KMPT 36,430 >>BRUSSEL, portiek met 2x 3 borden, voeding vanuit dubbele D-kast A10P364/LS

67802 A10N373 A10N373 INSTAL A 01/06/2011 00:00:00 AWV-OV 421 DVH 23 EMT_VHS A IO Seinbrug met RSS-borden23330 OV MELLE GONTRODE9090 A10/E40 KMPT 37,280 >>BRUSSEL

67804 J19 A10N373/J19 VSB 67802 A 01/06/2011 00:00:00 AWV-OV 421 DVH 23 EMT_VHS A VO 3 RSS-borden >> Brussel kmpt. 37,260 == Benaming VVC J1923330 OV MELLE GONTRODE9090 A10/E40 KMPT 37,280 >>BRUSSEL152389 3,80918233175057 50,98638409084

67803 LS A10N373/LS LS 67802 A 01/06/2011 00:00:00 AWV-OV 421 DVH 23 EMT_VHS A VO Seinbrug met RSS-borden + MIV321 == Voeding vanuit WO0025/HS23330 OV MELLE GONTRODE9090 A10/E40 KMPT 37,280 >>BRUSSEL

90191 PORTIEK A10N373/PORTIEK SEINBRGDVM67802 A AWV-OV 421 DVH 23 EMT_VHS A 23330 OV MELLE GONTRODE9090 A10/E40 KMPT 37,280 >>BRUSSEL

67799 A10N377 A10N377 INSTAL A 01/06/2011 00:00:00 AWV-OV 421 DVH 23 EMT_VHS A IO Seinbrug met RSS-borden23329 OV MELLE GONTRODE9090 A10/E40 KMPT 37,670 >>BRUSSEL

67800 LS A10N377/LS LS 67799 A 01/06/2011 00:00:00 AWV-OV 421 DVH 23 EMT_VHS A VO Galgpaal met RVMS-bord == Voeding vanuit A10N373/LS23329 OV MELLE GONTRODE9090 A10/E40 KMPT 37,670 >>BRUSSEL

90190 PORTIEK A10N377/PORTIEK SEINBRGDVM67799 A AWV-OV 421 DVH 23 EMT_VHS A 23329 OV MELLE GONTRODE9090 A10/E40 KMPT 37,670 >>BRUSSEL

67801 VMSA82 A10N377/VMSA82 RVMSGROEP67799 A 01/06/2011 00:00:00 AWV-OV 421 DVH 23 EMT_VHS A VO RVMS-bord >> Brussel kmpt. 37,650 == Benaming VVC A8223329 OV MELLE GONTRODE9090 A10/E40 KMPT 37,670 >>BRUSSEL152481 3,80448380360412 50,988216900064

163093 BORD1 A10N377/VMSA82/BORD1 RVMS 67801 A 01/06/2011 00:00:00 AWV-OV 421 DVH 23 EMT_VHS A VO RVMS-bord >> Brussel kmpt. 37,650 == Benaming VVC A8223329 OV MELLE GONTRODE9090 A10/E40 KMPT 37,670 >>BRUSSEL

67796 A10N382 A10N382 INSTAL A 01/06/2011 00:00:00 AWV-OV 421 DVH 23 EMT_VHS A IO Seinbrug met RSS-borden23328 OV MELLE MELLE 9090 A10/E40 KMPT 38,190 >>BRUSSEL

67798 J18 A10N382/J18 VSB 67796 A 01/06/2011 00:00:00 AWV-OV 421 DVH 23 EMT_VHS A VO 3 RSS-borden >> Brussel kmpt. 38,170 == Benaming VVC J1823328 OV MELLE MELLE 9090 A10/E40 KMPT 38,190 >>BRUSSEL152388 3,79811584272421 50,9905696424651

67797 LS A10N382/LS LS 67796 A 01/06/2011 00:00:00 AWV-OV 421 DVH 23 EMT_VHS A VO Seinbrug met RSS-borden + MIV320 == Voeding vanuit WO0026/HS23328 OV MELLE MELLE 9090 A10/E40 KMPT 38,190 >>BRUSSEL

90189 PORTIEK A10N382/PORTIEK SEINBRGDVM67796 A AWV-OV 421 DVH 23 EMT_VHS A 23328 OV MELLE MELLE 9090 A10/E40 KMPT 38,190 >>BRUSSEL

67793 A10N388 A10N388 INSTAL A 01/06/2011 00:00:00 AWV-OV 421 DVH 23 EMT_VHS A IO Seinbrug met RSS-borden23327 OV MELLE MELLE 9090 A10/E40 KMPT 38,850 >>BRUSSEL

67795 J17 A10N388/J17 VSB 67793 A 01/06/2011 00:00:00 AWV-OV 421 DVH 23 EMT_VHS A VO 3 RSS-borden >> Brussel kmpt. 38,825 == Benaming VVC J1723327 OV MELLE MELLE 9090 A10/E40 KMPT 38,850 >>BRUSSEL152387 3,78990968647718 50,9933640437311

67794 LS A10N388/LS LS 67793 A 01/06/2011 00:00:00 AWV-OV 421 DVH 23 EMT_VHS A VO Seinbrug met RSS-borden + MIV319 == Voeding vanuit A10N382/LS23327 OV MELLE MELLE 9090 A10/E40 KMPT 38,850 >>BRUSSEL

90188 PORTIEK A10N388/PORTIEK SEINBRGDVM67793 A AWV-OV 421 DVH 23 EMT_VHS A 23327 OV MELLE MELLE 9090 A10/E40 KMPT 38,850 >>BRUSSEL

67790 A10N396 A10N396 INSTAL A 01/06/2011 00:00:00 AWV-OV 421 DVH 23 EMT_VHS A IO Seinbrug met RSS-borden23326 OV MELLE MELLE 9090 A10/E40 KMPT 39,680 >>BRUSSEL

67792 J16 A10N396/J16 VSB 67790 A 01/06/2011 00:00:00 AWV-OV 421 DVH 23 EMT_VHS A VO 3 RSS-borden >> Brussel kmpt. 39,630 == Benaming VVC J1623326 OV MELLE MELLE 9090 A10/E40 KMPT 39,680 >>BRUSSEL152386 3,77973026885108 50,9966050538928

67791 LS A10N396/LS LS 67790 A 01/06/2011 00:00:00 AWV-OV 421 DVH 23 EMT_VHS A VO Seinbrug met RSS-borden + MIV318 == Voeding vanuit WO0027/HS23326 OV MELLE MELLE 9090 A10/E40 KMPT 39,680 >>BRUSSEL

90187 PORTIEK A10N396/PORTIEK SEINBRGDVM67790 A AWV-OV 421 DVH 23 EMT_VHS A 23326 OV MELLE MELLE 9090 A10/E40 KMPT 39,680 >>BRUSSEL

67805 A10P364 A10P364 INSTAL A 01/06/2011 00:00:00 AWV-OV 421 DVH 23 EMT_VHS A IO Seinbrug met RSS-borden23331 OV MELLE GONTRODE9090 A10/E40 KMPT 36,460 >>OOSTENDE

67806 LS A10P364/LS LS 67805 A 01/06/2011 00:00:00 AWV-OV 421 DVH 23 EMT_VHS A VO Seinbrug met RSS-borden + MIV322 == Voeding vanuit WO0025/HS23331 OV MELLE GONTRODE9090 A10/E40 KMPT 36,460 >>OOSTENDE

67807 M02 A10P364/M02 VSB 67805 A 01/06/2011 00:00:00 AWV-OV 421 DVH 23 EMT_VHS A VO 3 RSS-borden >> Oostende kmpt. 36,430 == Benaming VVC M223331 OV MELLE GONTRODE9090 A10/E40 KMPT 36,460 >>OOSTENDE152393 3,81886740090245 50,9821596657997

90192 PORTIEK A10P364/PORTIEK SEINBRGDVM67805 A AWV-OV 421 DVH 23 EMT_VHS A 23331 OV MELLE GONTRODE9090 A10/E40 KMPT 36,460 >>OOSTENDE

69647 A10P374 A10P374 INSTAL A 12/09/2012 00:00:00 AWV-OV 421 DVH 23 EMT_VHS A IO Seinbrug met RSS-borden29723 OV MELLE GONTRODE9090 A10/E40 KMPT 37,350 >>OOSTENDE

69648 LS A10P374/LS LS 69647 A 12/09/2012 00:00:00 AWV-OV 421 DVH 23 EMT_VHS A IO Seinbrug met RSS-borden == Voeding vanuit A10N373/LS29723 OV MELLE GONTRODE9090 A10/E40 KMPT 37,350 >>OOSTENDE

69650 M03 A10P374/M03 VSB 69647 A 12/09/2012 00:00:00 AWV-OV 421 DVH 23 EMT_VHS A IO 3 RSS-borden >> Oostende kmpt. 37,350 == Benaming VVC M329723 OV MELLE GONTRODE9090 A10/E40 KMPT 37,350 >>OOSTENDE152394 3,80832749330851 50,9869348850657

90243 PORTIEK A10P374/PORTIEK SEINBRGDVM69647 A AWV-OV 421 DVH 23 EMT_VHS A 29723 OV MELLE GONTRODE9090 A10/E40 KMPT 37,350 >>OOSTENDE

69641 A10P380 A10P380 INSTAL A 12/09/2012 00:00:00 AWV-OV 421 DVH 23 EMT_VHS A IO Seinbrug met RSS-borden29721 OV MELLE 9090 A10/E40 KMPT 37,990 >>OOSTENDE

69642 LS A10P380/LS LS 69641 A 12/09/2012 00:00:00 AWV-OV 421 DVH 23 EMT_VHS A IO Seinbrug met RSS-borden + MIV388 == Voeding vanuit WO0026/HS29721 OV MELLE 9090 A10/E40 KMPT 37,990 >>OOSTENDE

69644 M04 A10P380/M04 VSB 69641 A 12/09/2012 00:00:00 AWV-OV 421 DVH 23 EMT_VHS A IO 3 RSS-borden >> Oostende kmpt. 38,000 == Benaming VVC M429721 OV MELLE 9090 A10/E40 KMPT 37,990 >>OOSTENDE152395 3,80024904279118 50,9900192343088

90242 PORTIEK A10P380/PORTIEK SEINBRGDVM69641 A AWV-OV 421 DVH 23 EMT_VHS A 29721 OV MELLE 9090 A10/E40 KMPT 37,990 >>OOSTENDE

69639 A10P388 A10P388 INSTAL A 12/09/2012 00:00:00 AWV-OV 421 DVH 23 EMT_VHS A IO Seinbrug met RSS-borden29720 OV MELLE 9090 A10/E40 KMPT 38,850 >>OOSTENDE

69640 M05 A10P388/M05 VSB 69639 A 12/09/2012 00:00:00 AWV-OV 421 DVH 23 EMT_VHS A IO 3 RSS-borden >> Oostende kmpt. 38,850 == Benaming VVC M5 == Aansturing vanuit A10N388/LS29720 OV MELLE 9090 A10/E40 KMPT 38,850 >>OOSTENDE152397 3,78971317142371 50,9936183742839

90241 PORTIEK A10P388/PORTIEK SEINBRGDVM69639 A AWV-OV 421 DVH 23 EMT_VHS A 29720 OV MELLE 9090 A10/E40 KMPT 38,850 >>OOSTENDE

69634 A10P396 A10P396 INSTAL A 12/09/2012 00:00:00 AWV-OV 421 DVH 23 EMT_VHS A IO Seinbrug met RSS-borden29719 OV MELLE 9090 A10/E40 KMPT 39,600 >>OOSTENDE

69635 LS A10P396/LS LS 69634 A 12/09/2012 00:00:00 AWV-OV 421 DVH 23 EMT_VHS A IO Seinbrug met RSS-borden == Voeding vanuit A10N39629719 OV MELLE 9090 A10/E40 KMPT 39,600 >>OOSTENDE

69637 M06 A10P396/M06 VSB 69634 A 12/09/2012 00:00:00 AWV-OV 421 DVH 23 EMT_VHS A IO 3 RSS-borden >> Oostende kmpt. 39,610 == Benaming VVC M629719 OV MELLE 9090 A10/E40 KMPT 39,600 >>OOSTENDE152398 3,78006952749656 50,9966834473061

90240 PORTIEK A10P396/PORTIEK SEINBRGDVM69634 A AWV-OV 421 DVH 23 EMT_VHS A 29719 OV MELLE 9090 A10/E40 KMPT 39,600 >>OOSTENDE

57022 MOB45.SMOGWO0025B/MOB45.SMOG VSB 57021 A 26/11/2007 00:00:00 AWV-OV 421 DVH 23 EMT_VHS A DO BORDEN 2-3SMOGBORD MOB45 - op paal 24G12 - km 35.88GEEN oproep doen voor deze installatie , in geval van averij met gevaar voor weggebruiker (bijvoorbeeld portiek aangereden) wel aannemer oproepen.22335 OV MELLE MELLE E40/A10 (KMP35,800-37,450) == SMOGBORD MOB45 - OP PAAL 24G12 - KM 35.882120 3,82588566192004 50,9785876845434

 

Er dient per IMKL thema van elke kabelbundel of leidingbundel een centerline opgemeten te 

worden. Dit is m.a.w. de as van de middelste kabel/leiding. Hiervoor dient het GNNS toestel 

correct in het midden op de leiding geplaatst te worden. De overige leidingen mogen ten opzichte 

van deze lijn gekopieerd worden zolang dit overeen komt met de werkelijkheid. Eventuele 

afwijkingen worden voorgelegd aan de projectingenieur van EMT. 

Als richtlijn wordt er maximaal om de 50 meter een punt genomen met meer punten wanneer dit 

nodig is om de leiding correct te positioneren met een maximale horizontale afwijking van 20cm. 

Extra punten kunnen mogelijk zijn in het geval van knikpunten of extra knooppunten. Indien de 

GNNS meting onvoldoende nauwkeurigheid biedt om aan de toegestane afwijking te voldoen moet 

de ligging tov. GRB terrestrisch bepaald worden. Dit kan aan de hand van klassieke 

meettechnieken al dan niet gecombineerd met de GNNS meting. 

Van alle bovengronds zichtbare elementen en alle boven- en ondergrondse installatie elementen 

zoals vb kasten/palen, lassen, moffen, etc waar leidingen toekomen wordt het centerpunt 

opgemeten. Deze centerpunten vormen de ankerpunten voor het koppelen van de attributen. 

Voor meer info over FLEPOS kan u terecht bij het AGIV: 

http://www.agiv.be/gis/diensten/flepos/?catid=9  

Topologie  
Bij het opmeten van de leidingen dient rekening gehouden te worden met de opmaak van een 

topologisch correcte leidingstructuur.  

Er moet dus steeds: 

• een nieuwe lijn gestart worden bij het opmeten wanneer men een knooppunt van 2 of 

meerdere leidingen passeert.  
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• Aangesloten worden op bestaande leidingen wanneer bv. slechts een deel van de leiding 

opnieuw ingemeten wordt. In dit geval voorziet AWV een digitale versie van de bestaande 

leiding(elementen) als deze beschikbaar is zodat hiermee correct verbonden kan worden. 

• Leidingen sluiten aan op puntvormige objecten. Hiervoor behoudt de leiding zijn werkelijke 

ligging tot aan het punt waar ze het terreinobject betreedt. Vanaf dit punt wordt ze verder 

ingetekend naar het centerpunt van het terreinobject dat voorgesteld wordt door een punt 

ipv zijn werkelijke contour (zie figuur 1 en 2).  

 
Figuur 1: bovenaanzicht van de situatie op het terrein met kabels getekend tot aan de 

intrede in de cabine. 

 
Figuur 2: topologische voorstelling in de groene lijnen/punten zoals deze aangeleverd moet 

worden. Hierbij wordt de cabine door het centerpunt voorgesteld en de leidingen 

doorgetrokken tot aan dit centerpunt (de zwarte lijnen zijn enkel ter illustratie en moeten 

niet aangeleverd worden) 

Digitaal formaat  
Het as-built plan van de leidingen en installaties wordt in AutoCAD dwg formaat aangeleverd. Voor 

het updaten van de databank is het van belang dat : 

• Alle lijnvormige elementen worden als AutoCAD Polyline met bijhorende attributen 

aangeleverd.  

• Alle puntvormige elementen worden door de bijhorende AutoCAD block met bijhorende 

attributen voorgesteld. Het centerpunt van deze block komt overeen met het centerpunt van 

het werkelijke element. 

• Alle polygonen worden als gesloten AutoCAD Polyline met bijhorende attributen 

aangeleverd. 

Boorprofielen 
In het geval er een boring gedaan wordt bij het aanleggen van de leiding worden het beginpunt en 

het eindpunt van de boring opgemeten met GPS. Deze punten worden op de as-built aangeduid 
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met de boring start en eind symbolen. In de block attributen van deze symbolen wordt het 

boringnummer vermeld zodat het boorprofiel gelinkt kan worden aan de locatie op het terrein. 

Volgende elementen zijn nodig om een boring correct te kunnen aanleveren bij het IMKL 

• De centerlijn van deze boring met hieraan de gekoppelde bijhorende attributen 

• De omtrek van de boring als polygoon met hieraan de gekoppelde bijhorende attributen 

• Een pdf welke een detail van de ligging, een boorprofiel en de punten in tabelvorm 

bevatten. 

Detailplan 
In uitzonderlijke gevallen, indien de situatie op het terrein het vereist, wordt van de aannemer 

verwacht dat hij een detailplan opmaakt zodat de ligging van de leiding eenduidig bepaald kan 

worden. 

Voor dit detailplan worden volgende elementen aangeleverd: 

• De contour van het plan met referentie naar de bijhorende pdf 

• Koppeling aan de leiding(en)/installatie(s) waarop het plan van toepassing is. 

• De pdf met het eigenlijke plan in. 

Mappenstructuur en bestandsnaam van de pdf bestanden wordt bij aanvang met de 

projectingenieur afgesproken. 

As-built kabeleigenschappen 
Naast de dwg met het as-builtplan wordt er ook een SDF file opgeleverd met daarin per 

leidingsegment: 

• Dezelfde geometrie als diegene die in het as-built dwg bestand gebruikt is 

o De 3D geometrie in Lambert 1972 coördinaten (EPSG 31370) en TAW hoogte 

• Verschillende attributen die kenmerkend zijn voor de leiding. Hiervoor wordt door AWV een 

lege Excellijst aangeleverd met daarin de te voorziene attributen. Dit gaat bv. om het id, de 

kleur van de leiding, soort leiding, datatype, gekoppelde pdf’s… Voor de meeste van deze 

attributen wordt met codelijsten gewerkt die ook in de xlsx vervat zullen zitten. Er worden 

ook vooringevulde richtlijnen voorzien voor de meest voorkomende types van leidingen en 

installaties. 

• Een gedetailleerde beschrijving van de attributen en de bijhorende waardes kan gevonden 

worden op https://www.agiv.be/~/media/Agiv/Producten/KLIP/documenten/AGIV-

IMKL2%202-DataModel.docx  

• Ook de boorprofielen en eventuele detailplannen dienen in het SDF bestand opgenomen te 

worden conform de IMKL specificaties. 

 
2.2. Checklisten 
 
Een checklist is een document om de volledigheid van een plan te controleren. Deze bestaat uit 
een oplijsting van alle noodzakelijke elementen die aanwezig moeten zijn op een plan. De 
checklists zijn  afhankelijk van het soort plan. (Zie bijlage 5.11) 
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3. Kwaliteitsnormen 
 
In dit deel wordt de aandacht gevestigd op de voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen 
om een bepaalde nauwkeurigheid en betrouwbaarheid in positie en in hoogte te bereiken. Tevens 
worden de inspectie- en controlemethodes behandeld waaraan de opgemeten, verwerkte en 
opgeleverde gegevens tijdens en na de uitvoering worden getoetst. 
De inspectieprocedure wordt in 2 stappen opgesplitst. Een eerste inspectie is gericht op het 
controleren van de geleverde bestanden, ook de controle op de nauwkeurigheid van de 
gematerialiseerde verdichtingspunten en de volledigheid zijn hier een onderdeel van. Een 
volgende inspectieronde heeft als doel de relatieve nauwkeurigheid van de opgemeten objecten te 
controleren. 
De inspectieronden verlopen beiden volgens hetzelfde stramien. Elke inspectieronde is 
samengesteld uit een aantal taken. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de voorbereidende 
taken en de feitelijke evaluatie van de bestanden aangeleverd door de dienstverlener. 
 
De voorbereidende taken bestaan uit enerzijds het verzamelen van de gevraagde gegevens ter 
beschikking gesteld door de dienstverlener en anderzijds het opbouwen van referentiedata door 
het bestuur of een door het bestuur aangeduide onafhankelijke landmeter of landmeetbureau. De 
eigenlijke evaluatie is gestoeld op hetzelfde principe. Er worden afwijkingen t.o.v. de controledata 
berekend en indien de verkregen waarden groter zijn dan de vooropgestelde toleranties, zal de 
betreffende zone worden afgekeurd. 
 
Voorbereidingen 

- verzamelen basisgegevens voor de controle 
- opbouw referentiedata 

Evaluatieprocedure 
- berekening van de verschillen 
- conclusie 

 
Indien er op het einde van deze eerste inspectieronde een afkeuring volgt, wordt er geen controle 
uitgevoerd op de relatieve nauwkeurigheid van de detailmetingen. 
Bij de nieuwe toelevering wordt de eerste inspectieronde aangevat met een controle op de 
aanpassingen en indien de volledigheid (zie 3.1.1.2) een reden was van de afkeuring worden er 
nieuwe zones geselecteerd voor een nieuwe volledigheidscontrole. 
 
Het bestuur beschikt voor de totale inspectie over een termijn van maximaal 60 kalenderdagen, te 
rekenen vanaf de dag na ontvangst van de data. Indien er na het verstrijken van deze termijn geen 
negatieve uitspraak wordt gedaan, wordt de nauwkeurigheid van de gematerialiseerde 
verdichtingspunten aanvaard (= voorlopige oplevering). 
Tijdens de startvergadering kunnen er afspraken gemaakt worden over een eventuele opsplitsing 
van de levering in deelleveringen, bijgevolg wordt elke deellevering apart onderworpen aan de 
inspectie procedure en beschikt het bestuur dus over een totale inspectietermijn van 60 
kalenderdagen per deellevering. 
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3.1. Controle van de geleverde bestanden en de nauwkeurigheid van de gematerialiseerde 
verdichtingspunten 
 
3.1.1. Controle van de geleverde bestanden 
 

De controle bestaat uit drie delen: algemeen nazicht, volledigheid en het foutencijfer. 

 

3.1.1.1. Algemeen nazicht 
 
Dit algemeen nazicht betreft: 

- zijn alle digitale bestanden geleverd, zijn alle alfanumerieke bestanden geleverd; 
- dragen alle digitale bestanden de juiste bestandsnaam; 
- bevindt de gevraagde informatie zich op de gevraagde lagen, zijn ze in de juiste vorm, 

werden de gevraagde symbolen gebruikt; 
- sluitende lijnen, zijn er gaps, zijn er overshoots. 

Bij aansluitende lijnen dienen er gemeenschappelijke vertexen te worden aangemaakt; 
- noch tussen lijnen, noch binnen lijnelementen mogen kruisingen voorkomen. 

Ook hier wordt bedoeld dat, indien lijnen elkaar kruisen, ze een gemeenschappelijke vertex 
moeten hebben; 

- is de inhoud van de kaart in overeenstemming met de realiteit en volgens de regels van dit 
bijzonder bestek overgebracht. 

 
Deze controle wordt uitgevoerd door de opdrachtgever en leidt enkel tot een (gedeeltelijke) 
voorlopige keuring. 
Indien één van voormelde fouten zich voordoet, dan wordt de verdere controle op de levering 
opgeschort en wordt op de nieuwe toelevering gewacht. Deze nieuwe toelevering wordt aanzien 
als de eerste levering. 

 

3.1.1.2. Volledigheid 
 

Elk objecttype heeft een volledigheidscijfer (zie bijlage 5.1) waarmee bepaald wordt in welke 
minimale mate alle objecten van dit type moeten opgeslagen zijn in de gegevensbank. Dit 
volledigheidscijfer moet voor elk objecttype gehaald worden. 

Het volledigheidscijfer wordt per objecttype vermeld in de overzichtslijst. 

Tevens is er een splitsingsfactor voor de lijnobjecten. Een item korter dan de opgegeven factor 
blijft één item vormen. Als deze langer is, wordt het object beschouwd als 2 objecten, indien 
langer dan 2x de factor als 3 objecten, enz. 

Het overgrote deel van de objecten bevindt zich normaal op het maaiveld. 

Zacht krommende lijnen moeten, afhankelijk van hun straal, met tussenafstanden gemeten 

worden die een pijl garanderen kleiner dan (≤)10cm. De pijl is de grootste afstand van de koorde 
tot de cirkelboog, loodrecht op de koorde. Per boog dienen minimaal drie punten gemeten. 

Voorbeelden van tussenafstanden van de meetpunten bij een gegeven straal en pijl van + 10 cm: 

 

Straal = 5m � tussenafstand van de meetpunten ≤ 2m 

Straal = 20 m � tussenafstand van de meetpunten ≤ 4m 

Straal = 50m � tussenafstand van de meetpunten ≤ 6m 

Straal = 100m � tussenafstand van de meetpunten ≤ 9m 

Straal = 500m � tussenafstand van de meetpunten ≤ 20m 

Straal > 500m � tussenafstand van de meetpunten ≤ 30m 

Straal = 5000m � meten met rechte lijnen met een tussenafstand van ≤ 30m 

 
Wanneer lijnobjecten samenvallen, wordt slechts één lijn gekarteerd, volgens de volgende 
hiërarchie: 
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1 gebouw 
2 muur - afsluiting 
3 rand verharde rijweg 
4 begrenzing fiets- of voetpad 
5 begrenzing materiaal verharding 
6 waterrand 

 
 

- Objecten buiten elke hiërarchie: brug, tunnel, spoor, bosrand. 
- Uitzondering op samenvallende lijnobjecten: objecten met een symboollijn, zoals bovenkant 

talud, kamlijn weg of greppel, dienen te allen tijde te worden gekarteerd en dit met laterale 
afstand van 2cm t.o.v. het samenvallend lijnobject. 

- Bij samenvallende puntobjecten zal men dit object karteren dat de hoofdfunctie vervult. 
Meestal is dit het object dat steunt op de grond. 
Enkele voorbeelden: verlichtingspaal met verkeersbord of buspaal met vuilbak enz… 

 

Bij het uitvoeren van de volledigheidscontrole wordt een eenvoudige telling gedaan van het aantal 
objecten van elk objecttype binnen een begrensde zone. Dit wordt voor elk objecttype vergeleken 
met het aantal aanwezige topografische gegevens die de begrensde zone bevat. De procentuele 
verhouding van het aantal gekarteerde objecten t.o.v. de realiteit moet voor elk objecttype voor 
het hele gebied van de partij hoger liggen dan het volledigheidscijfer dat voor dat objecttype 
gevraagd is. Een object dat een verkeerde objecttype-laag heeft, wordt binnen zijn ware 
objecttype beschouwd als niet gekarteerd, indien wel aanwezig (dus over het hoofd gezien) 
binnen dat ware objecttype, en als niet gekarteerd en ook niet aanwezig in het verkeerde 
objecttype. Een fout wordt dus geen tweede maal gesanctioneerd. 

 

Eén onvoldoende volledigheidscijfer voor een objecttype in een bepaalde testzone, rekening 
houdend met de opgegeven tolerantie, is grond voor afkeuring of toepassing van de middelen van 
optreden van de aanbestedende overheid zoals beschreven in artikel 20 van het KB van 
26.9.1996. 

 

3.1.1.3. Foutencijfer 
 

Bij een aantal objecttypes worden attribuutwaarden verwacht (het adres, ...). De controle 
hierop gebeurt door het foutencijfer van elk attribuut. In tegenstelling tot de volledigheid waar 
niet onder het gevraagde percentage mag gedaald worden, mag per attribuut niet boven het 
gevraagde percentage worden gegaan voor het hele gebied. 
Het foutencijfer is af te leiden uit het volledigheidscijfer welk per objecttype wordt vermeld in de 
overzichtslijst. 
Bij het uitvoeren van de volledigheidscontrole gebeurt dan ook de vaststelling van de gevraagde 
attributen per objecttype. 
 
Het foutencijfer wordt als volgt bepaald:  

“Elke foute of afwezige attribuutwaarde van eenzelfde attribuut van een objecttype wordt geteld als 
een eenheid. De som van deze eenheden wordt in verhouding gezet tot het aantal gekarteerde 
objecten van dat objecttype waarvoor deze controle wordt uitgevoerd. 

De verhouding tussen het aantal foute of afwezige attribuutwaarden en het aantal gekarteerde 
objecten moet voor elke attribuut van een objecttype voor het hele gebied van een partij lager zijn 
dan het vooropgestelde foutencijfer van dat attribuut in dat objecttype. 
 
Er wordt in de bepaling van het foutencijfer geen rekening gehouden met attribuutwaarden van 
objecten die niet gekarteerd werden. Ook hier geldt het principe van dat een fout slechts éénmaal 
kan gesanctioneerd worden. Attribuutwaarden van objecten die een foutieve objecttype-code 
bezitten, worden eveneens niet meegerekend in het bepalen van het foutencijfer van enig attribuut. 
Eén onvoldoend foutencijfer van een attribuut van een objecttype in een bepaalde testzone of 
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stermeting, rekening houdend met de opgegeven tolerantie, is grond voor afkeuring of toepassing 
van de middelen van optreden van de aanbestedende overheid zoals beschreven in artikel 20 van 
het KB van 26.9.1996. 
 

3.1.2. Nauwkeurigheid van de gematerialiseerde verdichtingspunten 
 
Referentiedata: 
De volgende gegevens worden door de dienstverlener aan het bestuur geleverd ten behoeve van 
de controle: 
 

- het situeringsplan waarop de referentiepunten met hun nummer zijn aangeduid. 
- een ASCII-lijst met het nummer en de x-,y- en z- coördinaten van de opgemeten 

referentiepunten in het Lambert72-stelsel en TAW voor de hoogte.  
- genummerde foto’s van ieder individueel referentiepunt waarop zijn locatie in de directe 

omgeving duidelijk is afgebeeld. 
 
Evaluatie: 
 
In het kader van de evaluatie zullen de volgende formules worden toegepast: 
 
Vx = Xr – Xi 
Vy = Yr – Yi 
 
Hierbij zijn: Xi en Yi zijn coördinaten uit het bestand van de dienstverlener 
 Xr en Yr zijn coördinaten uit het bestand van het bestuur 
 
Het verschil tussen de coördinaten i en r wordt aangeduid met Vxy en wordt uitgedrukt in meter: 
 
Vxy = √ (Vx

2 + Vy
2) 

 

 

De kwadratisch middelbare fouten worden gegeven door: 
 n n 
rmsex = √ (1/n ∑ (Xr – Xi)

2) en rmsey = √ (1/n ∑ (Yr – Yi)
2) 

 i=1 i=1 
 
 
RMSE in twee dimensies 
 n 
rmsexy = √ (rmsex

2 + rmsey
2) en rmsez = √ (1/n ∑ (Zr – Zi)

2) 
 i=1 
 
 

De evaluatie van de aerotriangulatie en blokvereffening is gebaseerd op de berekende 
kwadratisch middelbare fouten; waarbij de volgende toleranties van toepassing zijn: 
 

- de tolerantie van de rmsex of rmsey is vastgesteld op maximaal 5 cm 
- de tolerantie van de rmsexy is vastgesteld op maximaal 5 cm 
- de tolerantie van de rmsez is vastgesteld op maximaal 5 cm 
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De rapportering en overdracht van de opgemeten waarden zal gebeuren via een xls- of pdf-
bestand zoals in onderstaande tabel: 

 

 
Dienstverlener Bestuur    

REF Xi Yi Zi Xr Yr Zr Vx Vy Vz 
          

1 32119.656 187304.965 13.862 32119.658 187304.973 13.853 0.002 0.008 -0.009 

2 32235.863 187395.717 14.870 32235.859 187395.726 14.870 -0.004 0.009 0.000 

3 32495.097 187007.568 14.218 32495.089 187007.570 14.214 -0.008 0.002 -0.004 

4 32567.793 186945.555 13.968 32567.799 186945.551 13.950 0.006 -0.004 -0.018 

5 32682.833 186095.710 11.063 32682.838 186095.717 11.065 0.005 0.007 0.002 

6 32704.882 186059.281 11.093 32704.880 186059.277 11.108 -0.002 -0.004 0.015 

       rmsex rmsey rmsez 

      Tolerantie 0.050 0.050 0.050 

       0.003 0.004 0.006 

       rmsexy   

      Tolerantie 0.050   

       0.005   

 
Indien de afwijkingen van 1 of meerdere controlemetingen groter zijn dan de vereiste 
nauwkeurigheid, dan komen de REF- en VER-punten binnen dat REF-gebied niet in aanmerking 
voor betaling en dient de dienstverlener de opmetingen van alle REF- en VER-punten over te doen 
binnen de voorzien totale uitvoeringstermijn. 
Beantwoorden de gegevens na drie pogingen nog niet aan de hierna gestelde criteria, dan dient 
de dienstverlener het volledige aanmaakproces opnieuw aan te vatten en is er reden tot definitieve 
afkeuring of toepassing van de middelen van optreden van de aanbestedende overheid zoals 
beschreven in artikel 20 van het KB van 26.9.1996. 
 
Indien hieraan nood bestaat kan in onderling overleg tussen de dienstverlener en de 
opdrachtgever overgegaan worden tot de evaluatie van de detail log-bestanden van de metingen. 
 
3.2. Relatieve nauwkeurigheid 
 

Indien de voorgaande inspectieronde werd goedgekeurd, wordt er overgegaan op de controle van 
relatieve nauwkeurigheid van de detailmetingen. 

Een databank is opgebouwd uit een verzameling ongelijksoortige gegevens. De mogelijkheid om 
een bepaald object te identificeren is niet altijd dezelfde. Het is namelijk zo dat het onmogelijk is 
eenzelfde punt twee keer op dezelfde plaats te meten. De verschillende topografisch bepaalbare 
punten worden derhalve ingedeeld in idealisatieklassen. Elke klasse wordt gekenmerkt door 
een standaardfout σi  of idealisatienauwkeurigheid. Zo we aannemen dat 2 medewerkers voor de 

identificatie van de hoek van een gebouw hetzelfde punt zullen kiezen binnen een diameter 
van bijvoorbeeld 10 cm, dan is de overeenstemmende idealisatienauwkeurigheid σi ≈ 3 cm. 

 
Zoals hieronder aangegeven onderscheiden we een zestal klassen. Bij de controle van de 
relatieve nauwkeurigheid wordt hiermee rekening gehouden (σV) (zie kader hierna). 
 

Klasse σi 

1 0.2 cm 
2 0.5 cm 
3 2.5 cm 
4 5 cm 
5 10 cm 
6 20 cm 

   
De indeling der klassen wordt per objecttype vermeld in het overzicht van de objecten (zie bijlage 
5.1).  
De kwaliteitscontrole zal per klasse gebeuren. 
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De controle van de planimetrische relatieve nauwkeurigheid gebeurt door minimaal 3 zogenaamde 
“stermetingen” uit te voeren per kilometer. Bij een stermeting worden vanuit een standplaats de 
3D-coördinaten ingemeten van een aantal geselecteerde objecten (binnen een hok van 250 x 250 
meter rond deze positie wordt de controlemeting uitgevoerd). Per standplaats zal men er naar 
streven een dertigtal objecten in te meten. 
Bij het uitvoeren van de stermetingen gebeuren de opmeting van alle er voorkomende gevraagde 
objecttypes (virtueel bepaalde of geconstrueerde elementen worden buiten beschouwing gelaten: 
tekstelementen, fictieve gevels, …). 
 
Het is echter niet zinvol om alle objecten over dezelfde kam te scheren. Slechts deze objecten die 
duidelijk en ondubbelzinnig definieerbaar zijn, zullen voor keuring in aanmerking worden genomen.  
 
Waar een grafisch element  aansluit op een element met een verschillende nauwkeurigheid, zal 
het item de hoogst voorkomende nauwkeurigheid meekrijgen. 
Waar een eindpunt van een lijnobject eindigt op een knikpunt van een lijnobject, zal aan het 
resulterende item eveneens de hoogste nauwkeurigheid toegekend worden. Indien een element 
niet eindigt op een beduidend punt van het tweede element, wordt afgesproken aan het item de 
laagst voorkomende idealisatie toe te kennen. 
De keuze van de plaats van de stermeting gebeurt door de controlerende instantie. 
 
Berekeningsformules 
We veronderstellen steeds dat de nauwkeurigheid voor beide coördinaten X en Y dezelfde is (σx = 

σy) en dat er geen correlatie bestaat tussen beide coördinaten. 
 
Volgende notaties zullen gebruikt worden: 
 

- σv: de nauwkeurigheid van de veldcoördinaten 
- σi: idealisatie nauwkeurigheid (uitgedrukt in m) 
- σpi: de gevraagde nauwkeurigheid in x en y van 0.02m 
- σpi: de nauwkeurigheid van de controlemeting in x en y van 0.02m 

 
Al deze standaardfouten hebben betrekking op één coördinaat (X of Y). De reden hiervoor is dat 
alle vergelijkingen geschreven worden voor een coördinaat. Bij de controle worden de 
plaatsverschillen per punt berekend: 
 
Vx = Xr - Xi 
Vy = Yr - Yi 
 
Xi en Yi zijn de coördinaten uit het bestand van de aannemer en Xr en Yr zijn dan de coördinaten 
zoals nagemeten door controlerende opdrachtgever. 
 
De toetsingsgrootheden zijn de volgende: 
 

voor de x-coördinaten: Kαx = | Vx / σv | 
voor de y-coördinaten: Kαy = | Vx / σv | 
met σv = √ (σ²pi + σ²pi + 2σ²i) 

 

Per stermeting is er grond voor (volledige) afkeuring of toepassing van de middelen van 
optreden van de aanbestedende overheid zoals beschreven in artikel 20 van het KB van 
26.9.1996 indien: 

 
- per opstelpunt meer dan één punt de kritische grenswaarde van Kα  overschrijdt: Kα   ≥ 

3,29 (onbetrouwbaarheidsdrempel = 0.1 %); 
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- de absolute waarden van Kα voor de w-toetsen over alle opstelpunten voldoen aan de 

volgende criteria: 
 

60%   < 1 
70%   < 1.2 
80%   < 1.5 
90%   < 2 
95%   < 3 
100% < 4 

 
In het kader van de hoogte-evaluatie (Z-coördinaat) zal de volgende formule worden toegepast: 
 n 
rmsez = √ (1/n ∑ (Zr – Zi)

2) 
 i=1 
Hierbij zijn Zi: coördinaten uit het bestand van de dienstverlener en Zr: coördinaten uit het bestand 
van het bestuur. 
De tolerantie van de rmsez is vastgesteld op maximaal 5 cm 
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4. Levering 
 
4.1.  Digitale bestanden 
 

4.1.1.  Plannen 
 

Alle gevraagde plannen worden in een DWG-bestand via e-transmit gezipt samen met alle 
bestanden die gebruikt werden bij de aanmaak van de dwg. Deze gegevens worden afgeleverd 
op digitale drager. Elk object zal in een aparte  layer worden gecatalogeerd, conform de MOW-
template en de MOW-legende (bijlage 5.1). Deze zijn te downloaden op 
www.wegenenverkeer.be/documenten . 
Het assenstelsel van de grondplannen komt overeen met de coördinaten van het Lambert-72- 
stelsel. Er mag in het magnetisch medium geen assentransformatie worden doorgevoerd. ( d.w.z. 
geen verdraaiing in modelspace en gebruik lay-out in paperspace). De volledige afwerking van het 
plan (kader, titelblad, liggingsplan,….) gebeurt in de lay-out en niet in modelspace. De 
grondplannen moeten in lambert-72-stelsel afgeleverd worden volgens de coördinaten van de 
originele opgemeten situatie. De naam van het digitale dwg/zip-bestand wordt opgelegd door de 
opdrachtgever. 
 
4.1.2. Plotbestand 
 
Voor ieder plan moet een plot-file in pdf-formaat afgeleverd worden met als bestandsnaam het 
“plannummer.pdf”. 
 

4.1.3.  De detailfiches  
 

4.1.3.1. REF- en VER-punten 
 

Van elk REF- en VER-punt wordt een digitale fiche (word-document) opgemaakt. 
Al deze fiches worden onder het bestand “basispunten” opgeslagen en dragen per fiche een 
aparte naam. De naam van het digitale bestand wordt opgelegd door de opdrachtgever. 
 

4.1.3.2.  Gegevens onteigenings- en patrimoniumplannen 
 
Alle gebruikte gegevens voor het opstellen van één van deze plannen dienen afgeleverd te 
worden samen met het definitief onteigenings- of patrimoniumplan aan AWV. Dit in een ordelijk 
afgewerkt dossier. Dit dossier bevat alle gebruikte plannen en gegevens. 
 

4.2. Analoge plannen (planafdrukken) + gegevens 
 

Alle plannen met betrekking tot de opdracht worden in 2-voud afgedrukt en voorzien van de nodige 
handtekeningen van de verantwoordelijken van de dienstverlener. 

 

Onteigeningsplannen en patrimoniumplannen worden in 3-voud afgeleverd, voorzien van de 
nodige handtekeningen. 
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5. Bijlages 
 
 
Bijlage 5.1 Algemeen overzicht van de objecten, MOW legende 
 
KL= Klasse 
 
Vol= volledigheid 
 
Objecttypes (O.type) 
L = Lijnobject 
S = Symbool (puntobject) 
O = te Oriënteren 
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Code Beschrijving Block Layer Objecttype Klasse Volledigheid 

1 Standaard BT0_standaard BT0_standaard L 3 80 

2 rand_rijweg BT0_standaard BT1_rand_rijweg L 3 98 

3 paal_openbare_verlichting BT9_paal_openbare_verlichting BT9_paal_openbare_verlichting S 3 95 

4 Loofboom BT8_loofboom BT8_loofboom S/L 5 90 

5 Boordsteen BT0_standaard BT1_boordsteen L 3 98 

6 watergreppel_rechts BT0_standaard BT1_watergreppel_rechts L 3 98 

7 vangrail_enkel BT0_standaard BT2_vangrail_enkel L 4 95 

8 talud_onverhard_bovenkant_rechts BT0_standaard BT1_talud_onverhard_bovenkant_rechts L 6 80 

9 watergang_as BT0_standaard BT1_watergang_as L 6 80 

10 straatkolk_los BT9_straatkolk_los BT9_straatkolk S/O 3 90 

11 gebouw_terrestrische_gevel BT0_standaard BT3_gebouw_terrestrische_gevel L 3 98 

12 inrit_domein BT0_standaard BT1_inrit_domein L 4 90 

13 paal_nutsmaatschappij BT9_paal_nutsmaatschappij BT9_paal_nutsmaatschappij S 3 90 

14 Brug BT0_standaard BT3_brug L 4 98 

15 Kantstrook BT0_standaard BT1_kantstrook L 3 95 

17 stootband_verhoogde_boordsteen BT0_standaard BT2_stootband_verhoogde_boordsteen L 4 95 

18 talud_onverhard_onderkant BT0_standaard BT1_talud_onverhard_onderkant L 6 80 

19 grenzen_paal_prive_eigendom BT4_grenzen_paal_prive_eigendom BT4_grenzen_paal_prive_eigendom S 3 90 

20 deksel_waterafvoer_DWA BT9_deksel_waterafvoer_DWA BT9_deksel_waterafvoer S 3 90 

22 rand_onverharde_weg BT0_standaard BT1_rand_onverharde_weg L 5 90 

24 mast_nutsmaatschappij BT9_mast_nutsmaatschappij BT9_mast_nutsmaatschappij S/L 4 90 

25 signalisatie_verkeerslicht_rijweg BT7_signalisatie_verkeerslicht_rijweg BT7_signalisatie_verkeerslicht S/O 3 98 

26 afwateringsgeul_gesloten BT0_standaard BT5_afwateringsgeul_gesloten L 4 98 

27 stootband_new_jersey BT0_standaard BT2_stootband_new_jersey L 4 95 

28 kast_brandstof_brandstofpomp BT9_kast_brandstof_brandstofpomp BT9_brandstofpomp S 4 90 

29 parkeermeter_automaat BT9_parkeermeter_automaat BT9_parkeer_meter_automaat S 3 90 

31 reflector_paal BT2_reflector_paal BT2_reflector_paal S/L 4 90 

32 Fietspad BT0_standaard BT1_fietspad L 3 98 

35 signalisatie_knipperlicht BT7_signalisatie_knipperlicht BT7_signalisatie_verkeerslicht S/O 3 98 

36 deksel_watertoevoer BT9_deksel_watertoevoer BT9_deksel_watertoevoer S 3 90 

37 merkpaal_watertoevoer BT9_merkpaal_watertoevoer BT9_merkpaal_watertoevoer S  3 90 

38 kast_watertoevoer BT9_kast_watertoevoer BT9_kast_watertoevoer S/L 3 95 

39 deksel_brandkraan_ondergronds BT9_deksel_brandkraan_ondergronds BT9_deksel_brandkraan S 3 90 
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40 boom_klein BT8_boom_klein BT8_boom_klein S/L 5 80 

41 Naaldboom BT8_naaldboom BT8_naaldboom S/L 5 90 

43 paal_elektriciteit_trein_tram_bus BT9_paal_elektriciteit_trein_tram_bus BT9_paal_elektriciteit_trein_tram S/L 3 90 

44 mast_telefonie_gsm BT9_mast_telefonie_gsm BT9_mast_telefonie S/L 4 90 

45 signalisatie_verkeerslicht_voetgangers BT7_signalisatie_verkeerslicht_voetgangers BT7_signalisatie_verkeerslicht S/O 3 98 

46 deksel_gas BT9_deksel_gas BT9_deksel_gas S 3 90 

47 merkpaal_gas BT9_merkpaal_gas BT9_merkpaal_gas S  3 90 

48 kast_gas BT9_kast_gas BT9_kast_gas S/L 3 95 

49 openbare_afvalbak BT9_openbare_afvalbak BT9_openbare_afvalbak S  5 90 

50 openbare_brievenbus BT9_openbare_brievenbus BT9_openbare_brievenbus S  3 90 

51 Kopmuur BT0_standaard BT3_kopmuur L 5 90 

52 Parking BT0_standaard BT1_parking L 3 98 

55 keldergat_kelderraam BT3_keldergat_kelderraam BT3_keldergat_kelderraam S/O 4 90 

56 deksel_verscheidene BT9_deksel_verscheidene BT9_deksel_verscheidene S 3 90 

57 merkpaal_verscheidene BT9_merkpaal_verscheidene BT9_merkpaal_verscheidene S  3 90 

58 kast_verscheidene BT9_kast_verscheidene BT9_kast_verscheidene S/L 3 95 

59 borstwering_voetgangers BT0_standaard BT2_borstwering_voetgangers L 4 95 

61 paal_monoliet BT2_trottoirpaal_monoliet BT2_paal_monoliet S/L 4 90 

62 Meerpaal BT5_meerpaal BT5_meerpaal S 4 90 

63 Sporttoestel BT9_sporttoestel BT9_sporttoestel S/O 4 80 

65 referentiepunt_veelhoeksmeting BT6_referentiepunt_veelhoeksmeting BT6_referentiepunten S 2 100 

66 deksel_telefonie BT9_deksel_telefonie BT9_deksel_telefonie S 3 90 

68 kast_telefonie BT9_kast_telefonie BT9_kast_telefonie S/L 3 95 

69 signalisatie_wegwijzer BT7_signalisatie_wegwijzer BT7_signalisatie_wegwijzer S/O 4 90 

70 signalisatie_verkeersteken BT7_signalisatie_verkeersteken BT7_signalisatie_verkeersteken S 4 90 

71 signalisatie_plaatsnaam_bord BT7_signalisatie_plaatsnaam_bord BT7_signalisatie_plaatsnaam_bord S 4 90 

72 signalisatie_toeristisch_bord BT7_signalisatie_toeristisch_bord BT7_signalisatie_toeristisch_bord S 4 90 

73 signalisatie_publiciteitsbord BT7_signalisatie_publiciteitsbord BT7_signalisatie_publiciteitsbord S/O 4 90 

74 signalisatie_trein_tram_bus_bord BT7_signalisatie_trein_tram_bus_bord BT7_signalisatie_trein_tram_bus_bord S 4 90 

76 deksel_radio_tv BT9_deksel_radio_tv BT9_deksel_radio_tv S 3 90 

78 kast_radio_tv BT9_kast_radio_tv BT9_kast_radio_tv S/L 3 95 

79 afsluiting_open BT0_standaard BT3_afsluiting_open L 4 90 

80 afsluiting_weide BT0_standaard BT3_afsluiting_weide L 4 90 

81 afsluiting_gesloten BT0_standaard BT3_afsluiting_gesloten L 4 90 
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86 deksel_elektriciteit BT9_deksel_elektriciteit BT9_deksel_elektriciteit S 3 90 

87 merkpaal_elektriciteit BT9_merkpaal_elektriciteit BT9_merkpaal_elektriciteit S  3 90 

88 kast_elektriciteit BT9_kast_elektriciteit BT9_kast_elektriciteit S/L 3 95 

90 Kapel BT3_kapel BT3_kapel S/L 3 98 

91 referentiepunt_hoogtemerk_TAW_NGI BT6_referentiepunt_hoogtemeting_ngi_bis BT6_referentiepunten S 1 100 

92 referentiepunt_zetting_type_2 BT6_referentiepunt_zetting_type_2 BT6_referentiepunten_zetting S 1 100 

93 referentiepunt_zetting_type_3 BT6_referentiepunt_zetting_type_3 BT6_referentiepunten_zetting S 1 100 

94 referentiepunt_zetting_type_verscheidene BT6_referentiepunt_zetting_type_verscheidene BT6_referentiepunten_zetting S 2 100 

95 referentiepunt_zetting_type_basispunt BT6_referentiepunt_zetting_type_basispunt BT6_referentiepunten_zetting S 1 100 

96 Vlaggemast BT9_vlaggemast BT9_vlaggemast S 4 80 

97 Windturbine BT9_windturbine BT9_windturbine S 4 95 

100 Praatpaal BT9_praatpaal BT9_praatpaal S 3 90 

101 Rail BT0_standaard BT1_rail L 3 90 

102 kamlijn_as_weg BT0_standaard BT1_kamlijn_as_weg L 4 98 

103 signalisatie_verlichtingspunt BT7_signalisatie_verlichtingspunt BT7_signalisatie_verlichtingspunt S/O 4 90 

104 hoogtepunt_willekeurig BT6_hoogtepunt_willekeurig BT6_hoogtepunt_willekeurig S 4 90 

105 hoogte_onderdoorgang_constructie BT6_hoogte_onderdoorgang_constructie BT6_hoogte_onderdoorgang_constructie S 3 90 

106 watergreppel_links BT0_standaard BT1_watergreppel_links L 3 98 

107 afsluiting_scharnierpunt BT3_afsluiting_scharnierpunt BT3_afsluiting_scharnierpunt S  4 90 

108 talud_onverhard_bovenkant_links BT0_standaard BT1_talud_onverhard_bovenkant_links L 6 80 

109 watergang_onverhard_onderkant BT0_standaard BT1_watergang_onverhard_onderkant L 4 90 

111 ballast_spoorwegen_onderkant BT0_standaard BT1_ballast_spoorwegen_onderkant L 4 90 

113 ballast_spoorwegen_bovenkant_links BT0_standaard BT1_ballast_spoorwegen_bovenkant_links L 4 90 

114 Brugvoeg BT0_standaard BT3_brugvoeg L 4 98 

116 stootband_verscheidene BT0_standaard BT2_stootband_verscheidene L 4 95 

117 stootband_biggetjes BT2_stootband_biggetjes BT2_stootband_biggetjes S/O-L 4 95 

119 signalisatie_kilometerpaal BT7_signalisatie_kilometerpaal BT7_signalisatie_kilometerpaal S 3 90 

120 signalisatie_hectometerpaal BT7_signalisatie_hectometerpaal BT7_signalisatie_hectometerpaal S 3 90 

127 stootband_varkensrug BT2_stootband_varkensrug BT2_stootband_varkensrug S/O-L 4 95 

128 buis_onderkant BT5_buis_onderkant BT5_buis_onderkant S 5 90 

131 buis_bovenkant BT5_buis_bovenkant BT5_buis_bovenkant S 5 90 

132 Voetpad BT0_standaard BT1_voetpad L 3 98 

136 signalisatie_flitspaal BT7_signalisatie_flitspaal BT7_signalisatie_flitspaal S 3 98 

139 merkpaal_brandkraan_bovengronds BT9_merkpaal_brandkraan_bovengronds BT9_merkpaal_brandkraan S 3 90 
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140 Haag BT0_standaard BT8_haag L 6 80 

145 Pijpleiding BT0_standaard BT9_pijpleiding L 4 90 

146 deksel_brandstof BT9_deksel_brandstof BT9_deksel_brandstof S 3 90 

147 wegneembare_paal BT2_wegneembare_paal BT2_wegneembare_paal S  4 90 

148 Verdwijnpaal BT2_verdwijnpaal BT2_verdwijnpaal S  4 90 

150 grenzen_paal_openbaar_domein BT4_grenzen_paal_openbaar_domein BT4_grenzen_paal_openbaar_domein S 3 90 

151 Muur BT0_standaard BT3_muur L 3 90 

161 waterput_boorput BT5_waterput_boorput BT5_waterput_boorput S 5 90 

166 Zitbank BT9_zitbank BT9_zitbank S/O 5 90 

169 Portiek BT0_standaard BT7_portiek L 4 90 

170 signalisatie_verkeersteken_verlicht BT7_signalisatie_verkeersteken_verlicht BT7_signalisatie_verkeersteken_verlicht S 4 90 

171 signalisatie_spoorweg_overgang BT7_signalisatie_spoorweg_overgang BT7_signalisatie_spoorweg_overgang S 3 90 

180 afsluiting_kastanjehout BT0_standaard BT8_afsluiting_kastanjehout L 4 90 

181 Perkoenpalen BT0_standaard BT8_perkoenpalen L 4 90 

182 stuifscherm_rijshoutlaag BT0_standaard BT8_stuifscherm_rijshoutlaag L 4 90 

198 paal_slagboom BT7_paal_slagboom BT7_slagboom S/O 4 90 

202 grenzen_paal_spoorweggebied BT4_grenzen_paal_spoorweggebied BT4_grenzen_paal_spoorweggebied S 3 90 

203 signalisatie_verlichtingskegel BT7_signalisatie_verlichtingskegel BT7_signalisatie_verlichtingskegel S 4 90 

207 vangrail_dubbel BT0_standaard BT2_vangrail_dubbel L 4 95 

208 talud_onverhard_kruin BT0_standaard BT1_talud_onverhard_kruin L 6 90 

209 watergang_onverhard_talud_rechts BT0_standaard BT1_watergang_onverhard_talud_rechts L 5 90 

211 dorpel_deur BT3_dorpel_deur BT3_dorpel_deur S/O 3 90 

212 dorpel_garage BT3_dorpel_garage BT3_dorpel_garage S/O 3 90 

213 ballast_spoorwegen_bovenkant_rechts BT0_standaard BT1_ballast_spoorwegen_bovenkant_rechts L 4 90 

214 Koker BT5_koker BT5_koker L 6 80 

215 boei_of_baak BT5_boei_of_baak BT5_boei_baak S 6 80 

219 vermoedelijke_perceelsgrens BT0_standaard BT4_vermoedelijke_perceelsgrens L 6 80 

220 deksel_waterafvoer_RWA BT9_deksel_waterafvoer_RWA BT9_deksel_waterafvoer S 3 90 

222 Zinker BT5_zinker BT5_zinker S 3 90 

225 signalisatie_verkeerslicht_rijweg_overhangend BT7_signalisatie_verkeerslicht_rijweg_overhangend BT7_signalisatie_verkeerslicht S/O 4 90 

228 kast_waterafvoer_DWA BT9_kast_waterafvoer_DWA BT9_kast_waterafvoer S/L 3 95 

250 grenzen_verklikte_paal_openbaar_domein BT4_grenzen_verklikte_paal_openbaar_domein BT4_grenzen_verklikte_paal_openbaar_domein S 3 90 

251 Geluidsscherm BT0_standaard BT3_geluidsscherm L 4 95 

265 referentiepunt_fotogrammetrie BT6_referentiepunt_fotogrammetrie BT6_referentiepunten S 3 100 
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268 Picknicktafel BT9_picknicktafel BT9_picknicktafel S/O 5 90 

269 signalisatie_wegwijzer_verlicht BT7_signalisatie_wegwijzer_verlicht BT7_signalisatie_wegwijzer_verlicht S/O 4 90 

285 bouwsel_niet_duurzaam BT0_standaard BT3_bouwsel_niet_duurzaam L 3 90 

290 sonderingspunt_geo BT6_sonderingspunt_geo BT6_sonderingspunt_geo S 3 90 

291 boringspunt_geo BT6_boringspunt_geo BT6_boringspunt_geo S 3 90 

300 grenzen_paal_landsgrens BT4_grenzen_paal_landsgrens BT4_grenzen_paal_landsgrens S 3 90 

307 vangrail_raakvlak BT0_standaard BT2_vangrail_raakvlak L 4 80 

309 watergang_onverhard_talud_links BT0_standaard BT1_watergang_onverhard_talud_links L 5 90 

311 gebouw_terrestrisch_gevelstuk BT0_standaard BT3_gebouw_terrestrisch_gevelstuk L 3 98 

323 sokkel_fundament BT0_standaard BT3_sokkel_fundament L 4 90 

327 verkeersdrempel_plateau BT0_standaard BT1_verkeersdrempel_plateau L 4 98 

328 begrenzing_materiaalverharding BT0_standaard BT1_begrenzing_materiaalverharding L 4 90 

331 Cultuurgrens BT0_standaard BT4_cultuurgrens L 6 80 

332 grenzen_werk_in_uitvoering BT0_standaard BT4_grenzen_werk_in_uitvoering L 6 90 

333 Hevel BT5_hevel BT5_hevel L 3 90 

365 referentiepunt_geodetisch_punt BT6_referentiepunt_geodetisch_punt BT6_referentiepunten S 1 100 

369 signalisatie_wegwijzer_meervoudig BT7_signalisatie_wegwijzer_meerv BT7_signalisatie_wegwijzer_meervoudig S 4 90 

370 wegmarkering_doorlopende_lijn BT0_standaard BT2_wegmarkering_doorlopende_lijn L 5 90 

371 wegmarkering_onderbroken_lijn BT0_standaard BT2_wegmarkering_onderbroken_lijn L 5 90 

372 wegmarkering_fietspad_lijn BT0_standaard BT2_wegmarkering_fietspad_lijn L 5 90 

373 wegmarkering_voorsortering_lijn BT0_standaard BT2_wegmarkering_voorsortering_lijn L 5 90 

374 wegmarkering_busstrook BT0_standaard BT2_wegmarkering_busstrook L 5 90 

375 wegmarkering_zebrapad BT0_standaard BT2_wegmarkering_blocks S/O-L 5 90 

376 wegmarkering_midden_stopstreep BT0_standaard BT2_wegmarkering_midden_stopstreep S/O-L 5 90 

377 wegmarkering_fietsoversteek BT0_standaard BT2_wegmarkering_blocks S/O-L 5 90 

378 wegmarkering_haaietanden_groot BT2_wegmarkering_haaietanden_groot BT2_wegmarkering_blocks S/O-L 5 90 

379 wegmarkering_haaietanden_klein BT2_wegmarkering_haaietanden_klein BT2_wegmarkering_blocks S/O-L 5 90 

380 wegmarkering_haaietanden_schuin BT0_standaard BT2_wegmarkering_blocks S/O-L 5 90 

381 wegmarkering_tramoversteek BT2_wegmarkering_tramoversteek BT2_wegmarkering_blocks S/O-L 5 90 

382 wegmarkering_voorrangsdriehoek BT0_standaard BT2_wegmarkering_blocks S/O-L 5 90 

383 wegmarkering_bushalte BT2_wegmarkering_bushalte BT2_wegmarkering_blocks S/O-L 5 90 

384 wegmarkering_tekst_stop BT2_wegmarkering_tekst_stop BT2_wegmarkering_blocks S/O-L 5 90 

385 wegmarkering_tekst_bus BT2_wegmarkering_tekst_bus BT2_wegmarkering_blocks S/O-L 5 90 

386 wegmarkering_symbool_fiets BT2_wegmarkering_symbool_fiets BT2_wegmarkering_blocks S/O-L 5 90 
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390 wegmarkering_pijl_rechtdoor BT2_wegmarkering_pijl_rechtdoor BT2_wegmarkering_blocks S/O-L 5 90 

391 wegmarkering_pijl_rechtdoor_links BT2_wegmarkering_pijl_rechtdoor_links BT2_wegmarkering_blocks S/O-L 5 90 

392 wegmarkering_pijl_rechtdoor_rechts BT2_wegmarkering_pijl_rechtdoor_rechts BT2_wegmarkering_blocks S/O-L 5 90 

393 wegmarkering_pijl_rechtdoor_rechts_links BT2_wegmarkering_pijl_rechtdoor_rechts_links BT2_wegmarkering_blocks S/O-L 5 90 

394 wegmarkering_pijl_rechts_type1 BT2_wegmarkering_pijl_rechts_type1 BT2_wegmarkering_blocks S/O-L 5 90 

395 wegmarkering_pijl_links_type1 BT2_wegmarkering_pijl_links_type1 BT2_wegmarkering_blocks S/O-L 5 90 

396 wegmarkering_pijl_rechts_type2 BT2_wegmarkering_pijl_rechts_type2 BT2_wegmarkering_blocks S/O-L 5 90 

397 wegmarkering_pijl_links_type2 BT2_wegmarkering_pijl_links_type2 BT2_wegmarkering_blocks S/O-L 5 90 

398 wegmarkering_pijl_rechts_type3 BT2_wegmarkering_pijl_rechts_type3 BT2_wegmarkering_blocks S/O-L 5 90 

399 wegmarkering_pijl_links_type3 BT2_wegmarkering_pijl_links_type3 BT2_wegmarkering_blocks S/O-L 5 90 

400 wegmarkering_pijl_rijstrookverm_rechts BT2_wegmarkering_pijl_rijstrookverm_rechts BT2_wegmarkering_blocks S/O-L 5 90 

401 wegmarkering_pijl_rijstrookverm_links BT2_wegmarkering_pijl_rijstrookverm_links BT2_wegmarkering_blocks S/O-L 5 90 

402 wegmarkering_pijl_rechts_links BT2_wegmarkering_pijl_rechts_links BT2_wegmarkering_blocks S/O-L 5 90 

406 referentiepunt_wegmarkering_stopstreep BT6_referentiepunt_wegmarkering_stopstreep BT6_referentiepunten S 3 100 

407 Peilbuis BT6_peilbuis BT6_peilbuis S 3 90 

409 watergang_verhard_onderkant BT0_standaard BT1_watergang_verhard_onderkant L 5 90 

410 straatkolk_rechts BT9_straatkolk_rechts BT9_straatkolk S/O 3 90 

411 gebouw_zijgevel_rechts BT3_gebouw_zijgevel_rechts BT3_gebouw_zijgevel_rechts S/O 5 90 

420 deksel_waterafvoer_verscheidene BT9_deksel_waterafvoer BT9_deksel_waterafvoer S 3 90 

465 referentiepunt_gps_bref BT6_referentiepunt_gps_flepos_2 BT6_referentiepunten S 2 100 

469 signalisatie_wegwijzer_verlicht_meervoudig BT7_signalisatie_wegwijzer_verlicht_meervoudig BT7_signalisatie_wegwijzer_verlicht_meervoudig S 4 90 

500 referentiepunt_zetting_type_1 BT6_referentiepunt_zetting_type_1 BT6_referentiepunten_zetting S 2 100 

501 referentiepunt_zetting_type_1_omgekeerd BT6_referentiepunt_zetting_type_1_omgekeerd BT6_referentiepunten_zetting S 2 100 

507 merkpaal_brandstof BT9_merkpaal_brandstof BT9_merkpaal_brandstof S  3 90 

509 watergang_verhard_talud_links BT0_standaard BT1_watergang_verhard_talud_links L 5 90 

510 straatkolk_links BT9_straatkolk_links BT9_straatkolk S/O 3 90 

511 gebouw_zijgevel_links BT3_gebouw_zijgevel_links BT3_gebouw_zijgevel_links S/O 5 90 

520 deksel_waterafvoer_Aquafin BT9_deksel_waterafvoer_Aquafin BT9_deksel_waterafvoer S 3 90 

550 top_grondlaag BT0_standaard BT1_top_grondlaag L 5 80 

551 verharding_asfalt_kws BT1_verharding_asfalt_kws BT1_verhardingen S - 90 

552 verharding_betontegel BT1_verharding_betontegel BT1_verhardingen S - 90 

553 verharding_betonstraatsteen BT1_verharding_betonstraatsteen BT1_verhardingen S - 90 

554 verharding_kassei BT1_verharding_kassei BT1_verhardingen S - 90 

555 verharding_beton BT1_verharding_beton BT1_verhardingen S - 90 
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556 verharding_grind_steenslag BT1_verharding_grind_steenslag BT1_verhardingen S - 90 

557 verharding_dolomiet BT1_verharding_dolomiet BT1_verhardingen S - 90 

609 watergang_verhard_talud_rechts BT0_standaard BT1_watergang_verhard_talud_rechts L 5 90 

610 Rooster BT0_standaard BT9_rooster L 4 90 

611 gebouw_duurzame_aanzet_rechts BT3_gebouw_duurzame_aanzet_rechts BT3_gebouw_duurzame_aanzet_rechts S/O 5 90 

614 Landhoofd BT0_standaard BT3_landhoofd L 4 95 

616 Pijler BT3_pijler BT3_pijler L 4 95 

696 Heipaal BT3_heipaal BT3_heipaal S  5 80 

700 hulplijn_onzichtbaar BT0_standaard BT0_standaard_hulplijn L - - 

701 meetstation_meteo_water BT9_meetstation_meteo_water BT9_meetstation_meteo_water S/L 4 90 

702 inclino_extenso_piezo_meter BT9_inclino_extenso_piezo_meter BT9_inclino_extenso_piezo_meter S 4 90 

703 zettingsbaak_zakbaak BT9_zettingsbaak BT9_zettingsbaak_zakbaak S 3 90 

704 Beschoeiing BT0_standaard BT5_beschoeiing L 6 80 

705 damwand_as BT0_standaard BT5_damwand_as L 4 90 

706 Combiwand BT0_standaard BT5_combiwand L 4 90 

707 Schanskorven BT0_standaard BT5_schanskorven L 4 90 

708 talud_verhard_bovenkant_rechts BT0_standaard BT1_talud_verhard_bovenkant_rechts L 5 90 

709 Detectielus BT0_standaard BT9_detectielus L 5 90 

711 gebouw_duurzame_aanzet_links BT3_gebouw_duurzame_aanzet_links BT3_gebouw_duurzame_aanzet_links S/O 5 90 

714 Radar BT7_radar BT7_radar S 4 90 

715 Waterpeilschaal BT6_waterpeilschaal BT6_waterpeilschaal S 6 80 

717 signalisatie_scheepvaart_hooglicht BT7_signalisatie_scheepvaart_hooglicht BT7_signalisatie_scheepvaart_hooglicht S 6 80 

718 talud_verhard_onderkant BT0_standaard BT1_talud_verhard_onderkant L 5 90 

719 dukdalf_remmingswerk BT5_dukdalf_remmingswerk BT5_dukdalf_remmingswerk S 5 80 

720 Offsetlijn BT0_standaard BT0_standaard_offsetlijn L - - 

726 Terugslagklep BT5_terugslagklep BT5_terugslagklep S 6 80 

727 signalisatie_scheepvaart_laaglicht BT7_signalisatie_scheepvaart_laaglicht BT7_signalisatie_scheepvaart_laaglicht S 6 80 

728 talud_verhard_bovenkant_links BT0_standaard BT1_talud_verhard_bovenkant_links L 5 90 

729 fender_wrijfhout BT5_fender_wrijfhout BT5_fender_wrijfhout S 5 80 

730 ponton_steiger BT0_standaard BT5_ponton_steiger L 4 90 

731 Geleidingspaal BT5_geleidingspaal BT5_geleidingspaal S 4 90 

732 Debietmeter BT5_debietmeter BT5_debietmeter S 6 80 

733 Bunker BT0_standaard BT3_bunker L 5 90 

734 Venturiegoot BT5_venturiegoot BT5_venturiegoot - - - 
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735 tunnel_rand BT0_standaard BT3_tunnel_rand L 3 98 

741 signalisatie_scheepvaart_luchtvaart_borden BT7_signalisatie_scheepvaart_luchtvaart_borden BT7_signalisatie_scheepvaart_luchtvaart_borden S 4 90 

742 signalisatie_scheepvaart_luchtvaart_lichten BT7_signalisatie_scheepvaart_luchtvaart_lichten BT7_signalisatie_scheepvaart_luchtvaart_lichten S 4 90 

743 Trap BT0_standaard BT3_trap L 4 90 

744 Ladder BT3_ladder BT3_ladder S 4 80 

750 kaaimuur_onderkant BT0_standaard BT3_kaaimuur_onderkant L 4 90 

751 constructie_bovenkant BT0_standaard BT3_constructie_bovenkant L 4 80 

758 persleiding_opspuiting BT0_standaard BT5_persleiding_opspuiting L 3 90 

759 Stortkast BT0_standaard BT5_stortkast L 3 90 

760 Bemaling BT0_standaard BT5_bemaling L 5 80 

761 Retour BT0_standaard BT5_retour L 5 80 

762 Bolder BT5_bolder BT5_bolder S 6 80 

765 referentiepunt_vrije opstelling BT6_referentiepunt_bilateratie BT6_referentiepunten S 2 100 

779 Waterlijn BT0_standaard BT1_waterlijn L 6 90 

780 Kribbe BT0_standaard BT1_kribbe L 5 80 

781 Strandhoofd BT0_standaard BT1_strandhoofd L 5 80 

782 Longardbuis BT0_standaard BT1_longardbuis L 4 90 

801 Telefooncel BT9_telefooncel BT9_telefooncel S 5 80 

814 bos_rand BT0_standaard BT8_bos_rand L 6 90 

830 beplanting_rand BT0_standaard BT8_beplanting_rand L 6 90 

851 constructie_rand BT0_standaard BT3_constructie_rand L 4 90 

911 constructie_oversteek BT0_standaard BT3_constructie_oversteek L 4 80 

965 referentiepunt_onbekend BT6_referentiepunt_onbekend BT6_referentiepunten S 2 80 
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5.2. voorbeeld van objectfiche: 
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5.3. Aquadatafiches 
 
 

Aquadatafiche 

         

Knooppunt nr:   Gemeente:   

         

Plaats: Locatie code Positie 

      

         

Plaats: nummer van de gewestweg      

Locatie code: GW-Gemeenteweg; PW Publieke weg ; RW-rijksweg binnen bebouwde kom; 

 RWB-rijksweg binnen de bebouwde kom    

Positie: R-rijweg; F; fietspad; V-voetpad; P-parkeerstrook; A-andere; O-onbekend  

         

         

Datum opmeting Tijd opmeting TYPE AARD TAW-REF Maaiveld 

            

         

Datum opmeting: eigenlijk datum van opmeting      

Tijd van opmeting: eigenlijke tijd van opmeting     

Type: MG-mangat; MV-mangat vastgeschroefd deksel; R-reservoir; A-andere; O-onbekend 

Aard: A-afvalwater; R-regenwater; G-gemengd; O-overstort    

TAW-REF: Referentie naar TAW-punt waarop de hoogtemeting gebaseerd is  

Maaiveld: maaiveldpeil= peil in TAW van de rand van het putdeksel (tot op de cm)  

         

  

OPW Diepte BOK (m) VORM Afmetingen (mm) 

MAT   

KNOOP       

breedte hoogte         

A 

              

In-
komende 

buizen 
B 

C 

  

AFW 

  

KNOOP 

  

X 

              

uit-
gaande 
buizen 

Y 

  

         

OPW/AFW KNOOP: nummer van het knooppunt waar de pijp vertrekt/eindigd , K-inkomende pijp  

  uit straatkolk, H-inkomende pijp van huisaansluiting; eindput  

Vorm: C-cirkel; E-eivormig; T-trapezium; A-andere; O-onbekend   
Materiaal: M-Gemetst; B-Beton; GB-gewapend beton; G-gres; PVC; ST-staal; A- andere;  
O-onbekend 
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Dikte sliblaag (mm):  Aktuele waterhoogte: 

Aanwijsbaar niveau max waterpeil: Hoogte boven bodem mangat (m) 

Giftige atmosfeer:          

                  

Deksel Mangat           
Vorm Afmetingen 

(mm) 
Schacht   Kamer     

Toegang AFM. (m) HOOGTE AFM. (m) hoogte (m) MAT 

                

         

         

Vorm (deksel): C-cirkel; R-rechthoek; A-andere; O-onbekend    

Toegang (schacht): H-ijzeren handgrepen; L-ladder; T-trappen; G-geen: A-andere; O-onbekend 
Materiaal (kamer): M-metselwerk; PB-prefabbeton; IB-in situ beton; A-andere; O-
onbekend  

         

Lokatie Schets Plan van het mangat 
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Foto's van het mangat 

  

         

         

Staat van het mangat Staat Vast/los/geklemd/stuk opmerking 

Deksel           

Schacht       

Laddersgrepen       

Kamer       

Platform vloeigoot       

         

         

Opmerkingen en extra informatie 
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5.4 Aanvraagformulier plannummers  
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         A3 

Aantal definitief opgemaakte plannen    Gelieve te controleren of de plannenlijst volledig is!  

Aantal aangevraagde plannummers        

          

ENTITEIT PREFIX NUMMER GEWESTWEG GEMEENTE PROJECT OMSCHRIJVING 
 Voorbehouden AWV       

1M3D8… X XXXXXX XX A, N, R of T HOOFDGEMEENTE NAAM WAT STAAT OP HET PLAN 
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5.5 Opbouw lengteprofiel 
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5.6 Opbouw Dwarsprofiel 
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5.7 Opbouw Type Dwarsprofiel 
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5.8 voorbeeld onteigeningsplan 
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5.9 Tabellen  
 
 
 5.9.1 Onteigenings-/innemingstabel 
 
 

INNEMINGSTABEL 

NR. 

KADASTER NAAM – 
VOOR-
NAAM 

VAN DE 
EIGENAA

RS 

WOON-
PLAATS 

AARD 
VAN HET 
PERCEEL 

AARD VAN 
DE 

ONTEIGE-
NING 

TOTALE 
OPP. 

K.
I. 

AAN TE 
KOPEN BESTEMMINGS-

ZONE 
GEWESTPLAN 

OPMER-
KING 

AKTE 
VAN 

AANKO
OP ART. AF

D. 
SI
E NRS. N H

A A C
A 

H
A A C

A 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        
 
 
 

5.9.2 Coördinatentabel grenspunten precad      
 

Coördinatentabel (lambert '72) 

Puntnummer X Y Opmerking 
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5.9.3 Afbakeningstabel segmenten precad 

 
 
 

GRENSBEPALING 

Segment  Beschrijving 

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 

vbn: 
verwijzing naar onteigeningsplan, rooilijnplan, pv van afpaling, plan landmeter,... met verwijzing 
naar auteur en datum 

grens volgens plaatselijke toestand 

grens volgens akkoord aanpalende eigenaars (handtekeningen) 

grens volgens gevel, grens in het verlengde van de zijgevel,… 
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5.10 Steekkaart geodetisch punt 
 
 
 

AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER 
 

 
 
 

AFDELING WEGEN EN VERKEER .                                          .      
 

 

Steekkaart REF- (VER-) punt nummer: 

 
Opgemaakt:  

Bestek: 

 
 
 
Puntnummer: Datum: 

Type: 

 

COORDINATEN LAMBERT 72  
EN TAW 

 

X: 
 

Y: 
 

Z: 

 

SITUERING 

 

Gemeente: (Deelgemeente): 
 
Straat en nr: Beschrijving: Kaartblad NGI: 

 
 
 
 
 
 
 

Foto 

Situatieschets 
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5.11 Checklisten 
 

Checklist Bestaande Toestand Plannummer: 1M3D8…  ……………….. 
 

Titelblad 
 

� Bestaande toestand 

� Plannummer 
� Nummer van de weg 
� Naam van de weg 
� Kilometerpunten van/tot 
� Situering 
� Gemeente (Deelgemeente) 
� Verantwoordelijke ingenieur 
� Opgemeten door 
� Getekend door 
� Nagezien door 
� Betreffende plans 
� Studiebureau 
� Datum 
� Dossiernummer 
� Besteknummer 
� Projectnummer (= historianummer) 
� DWG (naam + pad) + pdf 
� Schaal 
� afmetingen plan 

 
Liggingsplan 

 

 � Duidelijke Situering 
 � Schaal 1/10000 of 1/20000 

 
Plan 

 

 � Noordpijl 
 � Schaal 
 � Gemeente (deelgemeente) 
 � Legende 
 � Nummers aansluitende plans 
 � Nummers van de huizen 
 � Nummer van de weg 
 � Straatnamen (zijstraten) 
 � Richting naar aanpalende gemeenten 
 � Kilometerpunten / Hectometerpunten 
 � Coördinatenlijst van de opstelpunten 

 
Aan te leveren documenten 

 

 � papieren versie 
 � plotfile 
 � Pdf        Nagezien door…………… 
 � Dwg Naam:…………………………………. Datum: …………. 

 Handtekening: 
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Checklist ontwerp type dwarsprofielen Plannummer: 1M3D8… O …………….. 
 

Titelblad 
 

� Ontwerp 

� Plannummer 
� Nummer van de weg 
� Naam van de weg 
� Kilometerpunten 
� Situering 
� Gemeente (Deelgemeente) 
� Verantwoordelijke ingenieur 
� Opgemeten door 
� Getekend door 
� Nagezien door 
� Wijzigingen 
� Betreffende plans 
� Datum opmaak 
� Dossiernummer 
� Projectnummer (= historianummer) 
� Besteknummer 
� DWG 
� Pdf 
� Schaal 
� Afmetingen plan 

 
Ligging 

 

� Duidelijke Situering 

� Schaal 1/10000 
 

Plan 
 

� Duidelijke opbouw (arceringen) 

� Schaalaanduiding 
� Aanduiding onderlagen 
� Maatgeving (doorlopend) 
� Details 
� Aanduiding verkantingen 
� Aanduidingen delen: rijweg, greppel, fietspad, voetpad, new jersey, busstrook,…. 

 
Aan te leveren documenten 

 

 � papieren versie 
 � plotfile 
 � Pdf       Nagezien door…………… 
 � Dwg Naam:…………………………………. Datum: …………. 

 Handtekening: 
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Checklist Ontwerp lengteprofiel Plannummer: 1M3D8… O…………….. 
 

Titelblad 
 

� Ontwerp 

� Plannummer 
� Nummer van de weg 
� Naam van de weg 
� Kilometerpunten van/tot 
� Situering 
� Gemeente (Deelgemeente) 
� Verantwoordelijke ingenieur 
� Opgemeten door 
� Getekend door 
� Nagezien door 
� Wijzigingen 
� Betreffende plans 
� Datum opmaak 
� Dossiernummer 
� Besteknummer      
� Projectnummer (=historianummer) 
� DWG 
� Pdf 
� Schaal 
� Afmetingen plan 

 
Plan 

 

  � Getekend 
  � Naam lengteprofiel 
  � Horizontale schaal 
  � Verticale schaal 
  � Referentievlak 
  � Duidelijke weergave afstanden 
  � Aanduiding van as lengteprofielen (BT als OT) 
     � Aanduiding van dwarsprofielen op basis van afstandspunten 
 
Aan te leveren documenten 

 

 � papieren versie 
    � planversie 
 � Pdf Nagezien door…………… 
 � Dwg Naam:…………………………………. Datum: …………. 

 Handtekening: 
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Checklist Ontwerp dwarsprofiel Plannummer: 1M3D8.. O…………….. 
 

Titelblad 
 

� Ontwerp  

� Plannummer 
� Nummer van de weg 
� Naam van de weg 
� Kilometerpunten 
� Situering 
� Gemeente (Deelgemeente) 
� Verantwoordelijke ingenieur 
� Opgemeten door 
� Getekend door 
� Nagezien door 
� Wijzigingen 
� Betreffende plans 
� Datum opmaak 
� Dossiernummer 
� Besteknummer 
� Projectnummer (=historianummer) 
� DWG 
� Pdf 
� Schaal 
� Afmetingen plan 

 
Plan 

 

� Getekend 
� Naam dwarsprofiel 
� Afstand op de as 
� Horizontale schaal 
� Verticale schaal 
� Referentievlak 
� Duidelijke weergave afstanden punten project 
� Partiële afstanden project 
� Hellingen project 
� Niveau’s project 

 
Aan te leveren documenten 

 

 � papieren versie 
   � Pdf Nagezien door…………… 
 � Dwg Naam:…………………………………. Datum: …………. 

 Handtekening: 
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Checklist Ontwerp grondplan Plannummer: 1M3D8..  O ……………….. 

 
Titelblad 

 

� Ontwerp 

� Plannummer 
� Nummer van de weg 
� Naam van de weg 
� Kilometerpunten 
� Situering 
� Gemeente (Deelgemeente) 
� Verantwoordelijke ingenieur 
� Opgemeten door 
� Getekend door 
� Nagezien door 
� Wijzigingen 
� Betreffende plans 
� Datum opmaak 
� Dossiernummer 
� Besteknummer 
� Projectnummer (=historianummer) 
� DWG 
� Pdf 
� Schaal 
� Afmetingen plan 

 
Ligging 

 

� Duidelijke Situering 
� Schaal 1/10000 
� Aanduiding van de deelplannen 

  
Plan 

 

  � Noordpijl 

     � Bestaande toestand in grijswaarden 
  � Schaal 
  � Gemeente 
  � Legende 
  � Nummers aansluitende plans 
  � Nummers van de huizen 
  � Nummer van de weg 
  � Richting naar aanpalende gemeenten 
  � Kilometerpunten / Hectometerpunten 
    � Ontwerplegende (weergave van de gebruikte arceringen) 
    � voldoende maatgeving voor uitvoering 
 

Aan te leveren documenten 
 

 � papieren versie 
 � Pdf       Nagezien door…………… 
 � Dwg Naam:…………………………………. Datum: …………. 

 Handtekening: 
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Checklist Ontwerp Assenplan Plannummer: 1M3D8..  O ……………….. 

 
Titelblad 

 

� Ontwerp 

� Plannummer 
� Nummer van de weg 
� Naam van de weg 
� Kilometerpunten 
� Situering 
� Gemeente (Deelgemeente) 
� Verantwoordelijke ingenieur 
� Opgemeten door 
� Getekend door 
� Nagezien door 
� Wijzigingen 
� Betreffende plans 
� Datum opmaak 
� Dossiernummer 
� Besteknummer 
� Projectnummer (=historianummer) 
� DWG 
� Pdf 
� Schaal 
� Afmetingen plan 

 
Ligging 

 

� Duidelijke Situering 
� Schaal 1/10000 
� Aanduiding van de deelplannen 

  
Plan  
� Noordpijl 
� Schaal 
� Plan BT in grijswaardes 
� Samenstelling Plot  
� Gemeente 
� Legende 
� Nummers aansluitende plans 
� Nummers van de huizen 
� Nummer van de weg 
� Richting naar aanpalende gemeenten 
� Kilometerpunten / Hectometerpunten 
� Naam van de weg 
� Naam van de zijstraten 
� Aanduiding van as lengteprofielen 
� Benaming van de assen 

 
Aan te leveren documenten 

 

 � papieren versie 
   � Pdf Nagezien door…………… 
 � Dwg Naam:…………………………………. Datum: …………. 

 Handtekening: 
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Checklist Signalisatieplannen Plannummer: 1M3D8… ……………….. 
 

Titelblad 
 

� Signalisatieplannen 

� Plannummer 
� Nummer van de weg 
� Naam van de weg 
� Kilometerpunten van/tot 
� Situering 
� Gemeente (Deelgemeente) 
� Verantwoordelijke ingenieur 
� Opgemeten door 
� Getekend door 
�  Nagezien door 
� Betreffende plans 
� Studiebureau 
� Datum 
� Dossiernummer 
� Besteknummer 
� Projectnummer 
� DWG (naam + pad) 
� Schaal 
� afmetingen plan 

 
Liggingsplan 

 

 � Duidelijke Situering 
 � Schaal 1/10000 

 
Plan 

 

 � Noordpijl 
 � Schaal 
 � Gemeente (deelgemeente) 
 � Nummers aansluitende plans 
 � Nummers van de huizen 
 � Nummer van de weg 
 � Straatnamen (zijstraten) 
 � Richting naar aanpalende gemeenten 
 � Kilometerpunten / Hectometerpunten 
 � Aanduiding en plaats signalisatieborden 
  � Uitgetekende borden 

 
Aan te leveren documenten 

 

 � papieren versie 
   � Pdf Nagezien door…………… 
 � Dwg Naam:…………………………………. Datum: …………. 

 Handtekening: 
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Checklist Onteigeningsplan  Plannummer: 1M3D8… G …………….. 

 

Titelblad 

� Onteigening 

� Plannummer 
� Nummer van de weg 
� Naam van de weg 

� Kilometers 

� Situering 
� Gemeente (deelgemeente) 
� Kadastrale ligging 
� Verantwoordelijke ingenieur 
� Datum 

� Opgemeten door 

� Getekend door 
� Nagezien door 
� Wijzigingen 
� Afmetingen plan + schaal 
� Betreffende plans en innemingen 

� Datum 

� Dossiernummer 
� Projectnummer (= historianummer) 
� DWGkaart 
� Referentienummer AAPD 

Liggingsplan 

�Duidelijke situering  
�Schaal: 1/10000 

Plan 

� Noordpijl 
� Schaal 
� Gemeente, Sectie en afdeling 
� Precad gegevens (legende, lijst segmenten, tabel grenspunten) 

� Legende 

� Nummers aansluitende plans 
� Wegen volgens atlas (type + naam + wettelijke breedte) 
� Waterlopen volgens atlas (type + naam + wettelijke breedte) 
� Kadastrale perceelnummers (bij onduidelijkheid, binnen en buiten de inneming) 
� Nummers huizen 

� Nummer weg 

� Richting naar aanpalende gemeenten 
� Hectometerpalen 
� Coördinatenlijst van opstelpunten, hoeken van huizen, palen, piketten, ... (naam en type) 
� Tabel met de grenspunten (oude lijn, nieuwe lijn, perceelsgrenzen) 
� Bestaande grens (dunne t's), onteigeningsgrens (van het type kruisjes), nieuwe grens (dikke t's) 

� Perceelsaanduiding : onteigening: inneming (1,2,3), in variaties van het kleur geel 

� Oorsprong van grens ( akte, plan) 
� Gewestplangegevens 
� Maatgeving (op de buitenste lijnen) 
� Bestaande grens 
� Nieuwe onteigeningslijn in rechte stukken (geen bochten) 

� Onteigeningstabel 

� Gewestplangegevens 

� Ontworpen rooilijn indien gekend 

 
Aan te leveren documenten 

 

 � papieren versie 
 � samenvatting grensbepalingsdocumenten 
 � Pdf       Nagezien door…………… 
 � Dwg Naam:…………………………………. Datum: …………. 

 Handtekening: 
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Checklist AS-BUILT- grondplan Plannummer: 1M3D8…  A …………….. 
 

Titelblad 
� As Built 
� Plannummer 
� Nummer van de weg  
� Naam van de weg  
� Kilometerpunten  
� Vak,Straat,locatie 
� Gemeente (Deelgemeente)  
� Verantwoordelijke ingenieur  
� Verantwoordelijke landmeter 
� Opgemeten door 
� Getekend door 
� Nagezien door 
� Studiebureau 
� Wijzigingen 
� Datum van opmaak 
� Projectnummer 
� Dossiernummer 
� Besteknummer 
� Cad-Bestand  
� Schaal 
� Afmetingen plan 

 
Liggingsplan 

 

�Aanduiding deelplannen 
�Duidelijke situering 
�Schaal 1/10000 
  
Plan 

 

�Noordpijl 
�Schaal 
�Gemeente(deelgemeente) 
�Legende 
�Nummers aansluitende plans 
�Nummers van de huizen 
�Nummer van de weg 
�Straatnamen (zijstraten) 
�Richting naar aanpalende gemeenten 
�Kilometerpunten / Hectometerpunten 
�Coördinatenlijst van de opstelpunten 
�Aard van het goed (gras, verharding, tegels,….)   

 
Aan te leveren documenten aan AWV 

 

  � papieren versie 
  � Aquadatafiches Nagezien door…………… 
  �  DWG Datum: …………. 
  � plotfile Handtekening 
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Checklist grensbepaling Plannummer: 1M3D8… G …………….. 
 

Titelblad 
 

� Grensbepaling/PV van Afpaling 

� Plannummer 
� Nummer van de weg 
� Naam van de weg 

� Kilometers 

� Situering 
� Gemeente (deelgemeente) 
� Kadastrale ligging 
� Verantwoordelijke landmeter 
� Datum 

� Opgemeten door 

� Getekend door 
� Nagezien door 
� Wijzigingen 
� Betreffende plans en innemingen 
� Datum 

� Dossiermummer 

� Afmetingen plan 
� Referentienummer AAPD 
� DWGkaart 
� Nummer PV van overdracht 

 

Liggingsplan 
 

 � Duidelijke situering 
 � Schaal: 1/10000 

 
Plan 

 

 � Noordpijl 
 � Schaal 
 � Gemeente (deelgemeente) 
 � Sectie en afdeling 
� Precad gegevens (legende, lijst segmenten, tabel grenspunten) 

 � Legende 

 � Nummers aansluitende plans 
 � Wegen volgens atlas (type + naam + wettelijke breedte) 
 � Waterlopen volgens atlas (type + naam + wettelijke breedte) 
 � Kadastrale perceelnummers 
 � Nummers huizen 

 � Nummer weg 

 � Straatnamen 
 � Richting naar aanpalende gemeenten 
 � Hectometerpalen/kilometerpalen 
 � Coördinatenlijst van opstelpunten, hoeken van huizen, palen, piketten, ... (naam en type) 
 � Tabel met de grenspunten 

 � Grens (dunne t's),type 308 

 � Oorsprong van grens ( akte, plan) 
 � Maatgeving 
 � Bochtgegevens 

 
Aan te leveren documenten 

 

 � papieren versie 
 � samenvatting grensbepalingsdocumenten 
 � Pdf       Nagezien door…………… 
 � Dwg Naam:…………………………………. Datum: …………. 

 Handtekening: 
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Checklist Grondoverschot  Plannummer: 1M3D8… G …………….. 
 

Titelblad 

� Grondoverschot 

� Plannummer 
� Nummer van de weg 
� Naam van de weg 
� Kilometers 

� Situering 

� Gemeente (deelgemeente) 
� Kadastrale ligging 
� Verantwoordelijke ingenieur 
� Datum 

� Opgemeten door 

� Getekend door 
� Nagezien door 
� Wijzigingen 
� Afmetingen plan 
� Schaal 
� referentienummer AAPD 
� Betreffende plans en innemingen 

� Datum 

� Dossiemummer 
� DWGkaart 

 
Liggingsplan 

� Duidelijke situering 

� Schaal: 1/10000 

 
Plan 

� Noordpijl 
� Schaal 
� Gemeente 
� Sectie en afdeling 
� Precad gegevens (legende, lijst segmenten, tabel grenspunten) 
� Legende 
� Nummers aansluitende plans 
� Wegen volgens atlas (type + naam + wettelijke breedte) 

� Waterlopen volgens atlas (type + naam + wettelijke breedte) 

� Kadastrale perceelnummers 
� Nummers huizen 
� Nummer weg 
� Richting naar aanpalende gemeenten 
� Hectometerpalen 

� Coördinatenlijst van opstelpunten, hoeken van huizen, palen, piketten, ... (naam en type) 

� Tabel met de grenspunten 
� Tabel met de grondoverschotten (omtrekspunten en oppervlakken) 
� Oude grens (dunne t's), type 308 
� Nieuwe grens (dikke t’s), type 309 
� Oorsprong van grens ( akte, plan) 

� Lot 

� Maatgeving 
� Bochtgegevens 
� PV van overdracht  

Aan te leveren documenten 
 

 � papieren versie 
 � samenvatting grensbepalingsdocumenten 
 � Pdf       Nagezien door…………… 
 � Dwg Naam:…………………………………. Datum: …………. 

 Handtekening: 
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Checklist gratis grondafstand/verhuring/overdracht/ruiling Plannummer: 1M3D8… G ……………….. 
 

Titelblad 

� Gratis grondafstand/verhuring/overdracht/ruiling (schrappen wat niet past) 

� Plannummer 
� Nummer van de weg 
� Naam van de weg 
� Kilometers 

� Situering 

� Gemeente (deelgemeente) 
� Kadastrale ligging 
� Verantwoordelijke ingenieur 
� Datum 

� Opgemeten door 

� Getekend door 
� Nagezien door 
� Wijzigingen 
� Schaal 
� Afmetingen plan 
� Referentienummer AAPD 
� Betreffende plans en innemingen 
� Datum 

� Dossiernummer 

� DWG 

 
Liggingsplan 

� Duidelijke situering 

� Schaal: 1/10000 

 
Plan 

� Noordpijl 

� Schaal 

� Gemeente (deelgemeente) 
� Sectie en afdeling 
� Precad gegevens (legende, lijst segmenten, tabel grenspunten) 
� Legende 
� Nummers aansluitende plans 

� Wegen volgens atlas (type + naam + wettelijke breedte) 

� Waterlopen volgens atlas (type + naam + wettelijke breedte) 
� Kadastrale perceelnummers 
� Nummers huizen 
� Nummer van de gewestweg 
� Straatnamen 

� Richting naar aanpalende gemeenten 

� Hectometerpalen 
� Coördinatenlijst van opstelpunten, hoeken van huizen, palen, piketten, ... (naam en type) 
� Tabel met de grenspunten 
� Bestaande grens (dunne t's), onteigeningsgrens van het type (kruisjes), nieuwe grens (dikke t's) 
� Perceelsaanduiding : onteigening: inneming (1,2,3), overschot: lot (I:,II,III) 

� Oorsprong van grens ( akte, plan) 

� Maatgeving 
� Bochtgegevens 
� Onteigeningstabel 

 

Aan te leveren documenten 
 

 � papieren versie 
 � samenvatting grensbepalingsdocumenten 
 � Pdf       Nagezien door…………… 
 � Dwg Naam:…………………………………. Datum: …………. 

 Handtekening: 
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Checklist Rooilijnplan  Plannummer: 1M3D8… G …………….. 
 

Titelblad 

� Rooilijnplan 

� Plannummer 
� Nummer van de weg 
� Naam van de weg 

� Kilometers 

� Situering 
� Gemeente (deelgemeente) 
� Kadastrale ligging 
� Verantwoordelijke ingenieur 
� Datum 

� Opgemeten door 

� Getekend door 
� Nagezien door 
� Wijzigingen 
� Afmetingen plan + schaal 
� Betreffende plans en innemingen 

� Datum 

� Dossiernummer 
� Projectnummer (= historianummer) 
� DWGkaart 
 

Liggingsplan 

�Duidelijke situering  
�Schaal: 1/10000 

 
Plan 

� Noordpijl 
� Schaal 
� Gemeente 
� Sectie en afdeling 

� Legende 

� Nummers aansluitende plannen 
� Wegen volgens atlas (type + naam + wettelijke breedte) 
� Waterlopen volgens atlas (type + naam + wettelijke breedte) 
� Kadastrale perceelnummers (bij onduidelijkheid, binnen en buiten de inneming) 
� Nummers huizen 

� Nummer weg 

� Richting naar aanpalende gemeenten 
� Hectometerpalen 
� Coördinatenlijst van opstelpunten, hoeken van huizen, palen, piketten, ... (naam en type) 
� Tabel met de grenspunten (oude lijn, nieuwe lijn, perceelsgrenzen) 
� Bestaande grens (dunne t's), onteigeningsgrens van het type (kruisjes), nieuwe grens (dikke t's) 

� Perceelsaanduiding : onteigening: inneming (1,2,3), in variaties van het kleur geel 

� Oorsprong van grens (akte, plan) 
� Gewestplangegevens 
� Maatgeving (op de buitenste lijnen) 
� Oude rooilijn 
� Nieuwe rooilijn 

� Grens openbaar domein 

� Bouwlijn 

� nog te onteigenen gronden (geel) 

� grondoverschotten (rood) 

 
Aan te leveren documenten 

 

 � papieren versie 
 � samenvatting grensbepalingsdocumenten 
 � Pdf       Nagezien door…………… 
 � Dwg Naam:…………………………………. Datum: …………. 

 Handtekening: 
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Checklist Simulatieplan zwaar vervoer en bussen Plannummer: 1M3D8… ……………….. 
 

Titelblad 
 

� Simulatieplan zwaar vervoer en bussen 

� Plannummer 
� Nummer van de weg 
� Naam van de weg 
� Kilometerpunten van/tot 
� Situering 
� Gemeente (Deelgemeente) 
� Verantwoordelijke ingenieur 
� Opgemeten door 
� Getekend door 
�  Nagezien door 
� Betreffende plans 
� Studiebureau 
� Datum 
� Dossiernummer 
� Besteknummer 
� Projectnummer 
� DWG (naam + pad) 
� Schaal 
� afmetingen plan 

 
Liggingsplan 

 

 � Duidelijke Situering 
 � Schaal 1/10000 

 
Plan  

 

 � Noordpijl 
 � Schaal 
� Plan bestaande of ontworpen toestand in grijswaardes 

   � Simulatie in kleur weergegeven 
 � Samenstelling Plot // naam //laag 
 � Gemeente (deelgemeente) 
 � Nummers aansluitende plans 
 � Nummers van de huizen 
 � Nummer van de weg 
 � Straatnamen (zijstraten) 
 � Richting naar aanpalende gemeenten 
 � Kilometerpunten / Hectometerpunten 
 � Legende met gebruikte voertuigen en gebruikte lijntypes 
  � Besluitvorming met rapport en grafiek 

 
Aan te leveren documenten 

 

 � papieren versie 
    � Pdf       Nagezien door…………… 
 � Dwg Naam:…………………………………. Datum: …………. 

 Handtekening: 

 


