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1. BESCHERMING VAN DE ONDERFUNDERING OF DE 
    FUNDERING 



1. BESCHERMING VAN DE ONDERFUNDERING OF DE 
    FUNDERING 

• Bij uitvoering in een zone van invasieve duizendknoop, of in de directe 
omgeving ervan, wordt de (onder)fundering afgeschermd met wortelwering 
volgens 11-10.10. Zo mogelijk tot minstens 2 meter voorbij de oorspronkelijke 
zone. 

1.1.2 Uitvoering 



5-3 Onderfunderingen 



• Onderfundering in 1 laag aangelegd: zand voor onderfundering 

 

• Onderfundering in 2 lagen aangelegd: 

• Onderste laag = draineerzand of zand voor onderfundering 

• Bovenste laag = onderfundering type II 

3.2  Onderfundering type I 

3.2.1    Beschrijving 

3.2.1.2.A      SAMENSTELLING VAN DE LAGEN  



• Tabel 5-3-1 korrelverdelingsgrenzen aangepast 

• Versie 4.0:  type 0/56 UF7 OC85 Gu van NBN-EN 13285 

• Versie 4.1: type 0/56 UF7 OC85 GB van NBN-EN 13285 met bijkomende 
eis op de zeef van 0,5 mm. 

3.3 Onderfundering type II 

3.3.1    Beschrijving 

3.3.1.2.A      SAMENSTELLING VAN DE LAGEN  



Tabel 5-3.1 Korrelverdelingsgrenzen 

Zeven (maaswijdte in mm) Doorval  

versie 4.0 

Doorval 

versie 4.1 

80 100 100 

56 85 tot 99 85 tot 99 

31,5 50 tot 90 55 tot 85 

16 30 tot 75 35 tot 68 

8 15 tot 60 22 tot 60 

4 16 tot 47 

2 9 tot 40 

1 5 tot 35 

0,5 0 tot 20 

0,063 0 tot 7 0 tot 7 



Minder-hindersteenslag 

- Tijdens de werken in stand te houden zodat steeds berijdbaar blijft. 

 

- In principe: Te verwijderen alvorens de volgende laag wordt aangelegd, echter 

indien de tijdelijke onderfundering tijdens de werken niet geroerd werd tot een diepte groter dan 10 

cm (bv. om sleuven voor huisaansluitingen aan te brengen), dan mag de opbraak en afvoer zich 

beperken tot de bovenste 10 cm van de tijdelijke onderfundering.  

 

- Ter hoogte van opritten: altijd volledig af te voeren.  

 



Minder-hindersteenslag  

Opgenomen in de catalogus van de genormaliseerde posten 

    Tijdelijke onderfundering type II (minder-hindersteenslag), inclusief instandhouden 5-3.3   

0503,03120    -, dikte 20 cm   m² 

0503,03125    -, dikte 25 cm   m² 

0503,03130    -, dikte 30 cm   m² 

0503,03135    -, dikte 35 cm   m² 

0503,03140    -, dikte 40 cm   m² 

0503,03145    -, dikte 45 cm   m² 

0503,03150    -, dikte 50 cm   m² 

0503,03155    -, dikte 55 cm   m² 

0503,03160    -, dikte 60 cm   m² 

          

0503,03199   Aanleg van een tijdelijke onderfundering type II t.h.v. opritten, inclusief instandhouden 

en terug opbreken en afvoeren 

5-3.3 stuk 

0503,03100   Opbreken en afvoeren van een tijdelijke onderfundering type II 5-3.3 m² 



Wortelruimte onder verhardingen 

- Bomenzand – bomengranulaat (voorheen skeletbodem)  

 

- Bomenzand: 

 - ondergrond onder het bodemzand moet gebroken 

                     worden om de doorwortelbare diepte te herstellen 

 

- Bomengranulaat:  

 - bij ontstentenis op de plannen: dikte minimaal 1 m. 

 - indien diepte meer dan 1 m: beluchtingssysteem  

   voorzien. 

 - samendrukbaarheidscoëfficiënt M1 aan het  

   bovenoppervlak van de aanvulling minimum 50MPa 

 - aanbrengen in droge omstandigheden, indien nodig 

   met bronbemaling. 

 



3.6 Waterdoorlatende onderfundering 

Een waterdoorlatende onderfundering 

is een onderfundering die geplaatst 

wordt in een waterdoorlatende 

structuur en/of die dienst doet als 

buffering voor aangevoerd 

regenwater. 

 



3.6 Waterdoorlatende onderfundering 

 Volledig nieuwe paragraaf (3.6) 

 

 Nieuwe posten in de catalogus der genormaliseerde posten 

    Waterdoorlatende onderfundering 5-3.6   

0503,06000    -, plaatselijke uitvoering   m³ 

0503,06010    -, dikte 10 cm   m² 

0503,06015    -, dikte 15 cm   m² 

0503,06020    -, dikte 20 cm   m² 

0503,06025    -, dikte 25 cm   m² 

0503,06030    -, dikte 30 cm   m² 

0503,06035    -, dikte 35 cm   m² 

0504,06040    -, dikte 40 cm   m² 



5-4 Funderingen 



Deze fundering mag niet meer toegepast worden. 

Paragraaf 4.5 is geschrapt. 

4.5 Fundering in teerhoudend asfaltgranulaatcement 



• Fundering in schraal beton of walsbeton die wordt afgewerkt met een 

asfaltverharding of een betonverharding zonder tussenlaag (ABT of 

geotextiel): 

• Inzagen van de fundering + voegvullen met bitumenemulsie 

 

• Voegafstand: 

• Asfaltverharding totale dikte < 14 cm : 3m 

• Asfaltverharding totale dikte ≥ 14 cm : 5 m 

• Betonverharding : voegenplan bovenliggende betonverharding ±10 cm 

 

 Afzonderlijke post in de meetstaat. 

Inzagen van de fundering 

0504,01000   Inzagen van een schraalbeton- of walsbetonfundering, incl. 

voegvullen 

5-4.1 m 



Steenslagfunderingen en fundering van ternair mengsel: 

- Controle van het draagvermogen d.m.v. 1 plaatbelastingsproef op een 

willekeurige plaats in het te keuren deelvak. 

- De aannemer bepaalt of dit gebeurt met de statische of de dynamische 

plaatproef. 

 

Indien toevoegsel cement: 

- Controle binnen de verwerkingsperiode 

- Tegenproeven binnen 14 uur na de uitvoering 

Plaatbelastingsproef 

4.1.3.4    Draagvermogen 



Oppervlakte van een deelvak: 

- Statische plaatproef: 1.000 m² 

- Dynamische plaatproef: 500 m² 

4.1 Algemene bepalingen 

4.1.3    Controles 

Plaatbelastingsproef 



Uitvoering: 

Statische proef Dynamische proef 

1.000 m² 500 m² 

Straal 1 m 

Evd1 + Evd2 + Evd3 
Evd =  

3 

Evd1 

Evd2 

Evd3 

M1  

Plaatbelastingsproef 



Eis draagvermogen 

Meetmethode Onder rijbanen en verharde 

zijstroken 

Onder vrijliggende 

fietspaden en voetpaden 

Statische plaatproef M1 ≥ 110 MPa M1 ≥ 80 MPa 

Dynamische plaatproef Evd ≥ 85 MPa Evd ≥ 60 MPa 

Tabel 5-4-1     eisen draagvermogen 



Werkwijze proef 

Dynamische plaatproef: 14 - 4.16.2 Statische plaatproef: 14 - 4.16.1 



4. FUNDERING SCHRAAL BETON – DRAINEREND 
SCHRAAL BETON - WALSBETON 

De aanleg is verboden wanneer de temperatuur, afgelezen onder 

thermometerhut om 8 u ‘s morgens, lager is dan 1°C of ‘s nachts lager was dan 

-3°C. 

4.x.1.3   Wijze van uitvoering 

De aanleg is tevens verboden als de 

temperatuur van de lucht, onder 

thermometerhut, op 1,50 m boven de 

grond, hoger is dan +30°C. 
 



4. 11 WALSBETON 

De materialen zijn : 

• zand voor schraal beton voor wegfunderingen volgens 3-6.2.3; 

• steenslag of rolgrind voor schraal beton voor funderingen van wegverhardingen 
volgens 3-7.1.2.4, waarbij de maximum korrel beperkt wordt tot 20 mm; 

• cement volgens 3-8.1; 

• gemalen hoogovenslak volgens 3-8.3; 

• poederkoolvliegas voor funderingmengsel volgens 3-10.2; 

• hulpstoffen voor mortel en beton volgens 3-20.1; 

• aanmaakwater volgens NBN-EN 1008. 

4.11.1.1   Kenmerken van de materialen 



4. 13 WATERDOORLATENDE STEENSLAGFUNDERING 

Voor de doorlatendheid wordt, na aanleg, steekproefsgewijs de korrelverdeling 
bepaald. 

4.13.1.1   Materialen 

4.13.3   Controles 

De materialen zijn: 

• steenslag voor funderingen van waterdoorlatende bestratingen volgens 3-7.1.2.15; 

• zand volgens 3-6.2.1.1, waarbij enkel natuurlijk breekzand volgens 3-6.1.1 
toegelaten wordt; 

• aanmaakwater volgens NBN-EN 1008. 

 



Bedankt voor uw aandacht 


