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Hoofdstuk 1 



Praktische 
leidraad 
Art. 53 WET 

• Praktische leidraad voor werken in de omgeving van 
nutsinfrastructuur op het openbare domein in Vlaanderen 

• zal downloadbaar zijn van wegenenverkeer.be 

• van toepassing in de Hoofdstukken 2, 4 en 7 



Wijzigingen 
KB plaatsing 

• prijsweergave (Art. 25): 2 cijfers na de komma 

• elementen die in de prijzen begrepen zijn (Art. 32 §1) 

• voorrangsorde opdrachtdocumenten (Art. 80) 

• detailplannen vs. algemene plannen 

• maten op tekeningen vs. tekeningen 

1. plannen 

2. meetstaat 

3. bestek 



Wijzigingen 
KB uitvoering 

• specifieke prijsherzieningsformules 

• voor die deelactiviteiten waarvan de som van de posten een 
belangrijk deel uitmaken 

• nieuwe formules voor asfalteringswerken: 

𝑝 = 𝑃 × 0,85 ×
𝑡𝑖
𝑇𝑖
+ 0,05 ×

𝑖𝑔

𝐼𝑔
+ 0,05 ×

𝑖𝑐
𝐼𝑐
+ 0,05  

• i = 0 : algemeen voor beperkte (< 5%) asfaltwerken 

• i = 1 : toplagen 

• i = 2 : onderlagen (APO) 

• ... 

• i = 5 : bestrijkingen en slemlagen 

• algemene prijsherzieningsformule: in de regel, formule 0000.00003 
“aanleggen van wegen, excl. bitumineuze verhardingen” op basis 
van indexcijfer K2 

Prijsherzieningsformules (Art. 38/7 §1) 



Wijzigingen 
KB uitvoering 

• uitvoeringscertificatie 

• voor (onder)funderingen en verhardingen: 

• vervangen van minstens deelvakbreedte en lengte van 25 m 

• berekening refacties: 

• deelvak: refactie berekenen voor elk wel en niet vervangen deel 
van het deelvak 

• vak: refactie berekenen op basis van de gemiddelde waarde 
van alle individuele proefresultaten die betrekking hebben op 
dat vak 

Voorafgaande keuringen (Art. 42) 

Vervangingswerken (Art. 82 §4) 



Hoofdstuk 2 



Wijzigingen 

• refactie  

• meerprijzen inbegrepen 

• beperking specifieke korting 
tot 100 % 

• uniforme methode voor de 
waardebepaling van bomen 

• W = B × S × ST × C × P × M 

• ecologische of erfgoedwaarde 

• digitaal volgsysteem 
(track and trace) 

• BIM-gericht werken 
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Wijzigingen 

• papiervliegas voor geschikt maken van bodem 

 

 

 

 

 

 

 

• controle verdichting ophogingslagen 

• ook lichte slagsonde: 
indringing ≤ 20 mm/slag, max. 1,5 m 



Japanse 
Invasieve 
duizendknoop 

buiten grondverzet: 

• afpalen zones 
omheining 

uitgraving: 

• 0,75 m diep 
stockage ter plaatse 
zeven en afvoer 

ophoging: 

• gebruik van gezeefde grond afkomstig van 
zones met invasieve duizendknoop 





Hoofdstuk 8 



Ter plaatse 
gestorte 
lijnvormige 
elementen 

hoogwaardig betongranulaat toegelaten 
tot 40 % van de grove fractie 

onderscheid tussen “hoge” en “lage” lijnvormige 
elementen (voorstudie): 

• consistentie ≤ 60 / 120 mm (lage) 

• consistentie ≤ 40 mm (hoge) 

controles afgestemd op Hoofdstuk 6 
(druksterkte, wateropslorping) 



Afschermende 
constructies 

aanleveren van de testrapporten, 
crashtestvideo’s, simulaties, berekeningsnota’s 
 vwt_weguitrusting@mow.vlaanderen.be 

beginconstructie vs. beginstuk 

methodiek en certificatie overgangsconstructies 
en dilatatieoplossingen (PTV 869) 

catalogusposten afgestemd op beschikbare 
producten 



Geluidswerende 
constructies 

uitvoering 

• fundering, plint, draagconstructie 

• schermelementen (panelen) 

• vluchtopeningen 

keuringen 

• akoestische testrapporten 

• reflectie en isolatie schermelement 

• isolatie t.h.v. profiel, steun of aansluiting 



Hoofdstuk 10 



Divergentiepunt-
bebakenings-
element 

halfrond, kunststof (HDPE) element 

twee modellen: 

• standaard: ø 2 m, 1,6 m hoog, folie type 2 

• klein: ø 1 m, 1,3 m hoog, folie type 3.a 



Waarborg 
markeringen 

posten 

• 1002.40xyz “resultaatsmarkeringen” 

• 1002.41xyz “onderhoud 
resultaatsmarkeringen tijdens waarborg” 

voorzien als waarborgperiode markeringen < 
waarborgperiode van de opdracht 

voorbeeld: 

• waarborg opdracht = 7 jaar 

• waarborg resultaatsmarkeringen ≥ 3 jaar 

7 jaar 

7 jaar 

voorlopige oplevering definitieve oplevering 

3 jaar 

3 jaar 

3 jaar 

3 jaar 

controle OK controle niet OK 

hermarkeren met post 

controle niet OK 

hermarkeren 
3 jaar 

controle OK 

hermarkeren 

met post 



Technische 
bepalingen 
(werf)signalisatie 

eisen botsabsorbeerders: 

• CEN TS 16786 i.p.v. NCHRP 350 

trambarelen 

• kasten: sturing, GSM-module, batterijen, ... 

• slagboom 

• mast met optische oog voor tramdetectie 

 

 



Technische 
bepalingen 
(werf)signalisatie 

automatisch aangestuurd 
filebeveiligingssysteem 

• filewaarschuwingsvoertuig 

• detectie 

• waarschuwing 

betaling werfsignalisatie 

 



Werfsignalisatie 

werken 2de categorie (50-90 km/h) 

werken 5de categorie, 
2de ondercategorie (50-90 km/h) 

• nieuwe structuur 

• specifieke aandacht voor signalisatie bij 
aanwezigheid zwakke weggebruikers 

• signalisatie i.f.v. wegomleggingen 
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Aanplant van 
bomen 
Begieten 

van 1 april tot 30 september 

minstens 80 liter per boom 

gemiddeld 9 gietbeurten per jaar 

voertuig uitgerust met digitaal volgsysteem 

 



Maaien van 
sloten 

maaien van sloten (droge afwateringsgrachten) 
en natte sloten 

• van kruin tot kruin (flanken en bodem) 

• 1 x maaien per jaar na 1 augustus 

maaien van sloten met riet 

• van 15 november tot 15 maart 

reitwerken = afsnijden van alle planten tot tegen 
de bodem/het talud 

 



Beheer 
invasieve 
exoten 

• Reuzenbereklauw 

• invasieve Duizendknoop 

• invasieve waterplanten 

 

 

 

foto’s © www.ecopedia.be 
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Snelhardend 
beton 

• voorstudie en registratie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kubussen geïsoleerd, bovenvlak afgedekt met plastiekfolie, 
bewaard bij 10 °C 

• eisen a posteriori 

• Wm,min = 55,0 MPa 

 

kenmerk eis 

cementgehalte ≥ 425 kg/m³ 

W/C-factor ≤ 0,40 

vorst-dooi-weerstand ≤ 1,500 kg/m² 

druksterkte na 36 of 72 uur 35 MPa 



NGCS 
Next Generation Concrete Surface 

trommel met diamantschijven 

afslijpen 4 ondiepe groefjes, 1 diepere groef 

eisen rolgeluid CPXm ≤ 97,5 dB(A) 



Scheur-
remmende 
lagen 

grids type A en B geschrapt 

grid type D toegevoegd 

grid type D wordt type CD 

was klasse D 



Hoofdstuk 13 

geen wijzigingen 



Dank voor uw 
aandacht 


