
Standaardbestek 250 voor de 
wegenbouw - versie 4.1 

Hoofdstuk 7 en 9 

Mieke Lesage 



Hoofdstuk 7 
Rioleringen en afvoer 

van water 



- Wijziging afmetingen theoretische sleufbreedte  

7-1 Riolering en afvoer van water aangelegd in 
een sleuf 



• “Praktische leidraad voor werken in de omgeving 
van nutsinfrastructuur” is van toepassing 

• Geschikt maken van uitgegraven bodem met een 
bindmiddel als funderings- of omhullingsmateriaal: 
 er wordt onderscheid gemaakt tussen het geval 
waarbij het vooronderzoek is opgenomen in de 
aanbestedingsdocumenten en het geval waarbij 
het vooronderzoek niet is opgenomen in de 
aanbestedingsdocumenten (extra posten te 
voorzien in dat geval) 

 

7-1 Riolering en afvoer van water aangelegd in 
een sleuf 



• Bemaling: plaatsen van ontluchtingsbak 
voorafgaand aan de debietsmeter 

7-1 Riolering en afvoer van water aangelegd in 
een sleuf 



• Ondiep grondwerk  

• Tekst mbt controle lengteprofiel is aangepast: 
de gerealiseerde helling wordt getoetst aan de 
ontworpen helling 

• Nieuwe tekst voor herstelling van gescheurde 
buizen door vervanging met nieuwe buis en 
door betonomstorting 

7-1 Riolering en afvoer van water aangelegd in 
een sleuf 



7-2 Doorpersingen 

• Tekst voor directionale drilling is gewijzigd: 

  onderscheid tussen 3 categoriën: gestuurde 
boringen type1 (kritische), type 2 (grote) en type 3 
(kleine)  



• Mogelijkheid om een hoogteregeling met traploos 
instelbare afdekkingsinrichting te voorzien 
(=meerprijs tov klassieke regeling volgens 7-
3.1.1.2G) 

 

 

7-3 Toegangs-en verbindingsput 



7-3 Toegangs-en verbindingsput 



• Toegangs- en verbindingsput met bekleding 
op basis van solventvrije kunsthars: laagdikte 
1,5 mm voor bekleding van nieuwe 
constructies, laagdikte 3mm voor bekleding 
van bestaande constructies 

 

7-4 Bekleding van betonbuizen, toegangs- en 

verbindingsputten 



• Visuele controle van huisaansluitingen:  

– 100% van DWA-huisaansluitingen,  

– 20% van RWA-aansluitingen  

– Uniforme codes – zie VLARIO-bestek 

 

 

7-5 Aansluitingen op de riolering 



• Nieuwe teksten voor kanaalafsluiters, regelbare 
klepstuw, regelbare overstortschuiven, 
overstortkleppen en motorische aandrijving 
voor rioleringsonderdelen 

 

7-6 Rioleringsonderdelen 



B. Renovatie van oude rioleringen 

7-26 Leiding-/rioolrenovatie door middel van 
pipe-bursting 

• Nieuwe tekst voor pipe-bursting met 
in/doortrekken van een nieuwe leiding 

• Nieuwe tekst voor pipe-bursting met 
doorpersen van een nieuwe leiding 

  

 



D. Infiltratie van hemelwater 

 PTV 8003 is van toepassing  

 

Enkele nieuwe materialen mbt infiltratie in H3: 

• 3-38    Geprefabriceerde huisaansluitputjes: 
infiltratie-huisaansluitputjes in geprefabriceerd 
beton toegevoegd 

• 3-40    Geprefabriceerde betonnen bakken voor 
straat- of trottoirkolken: 3 types infiltratiekolk in 
poreus prefabbeton werden toegevoegd 

 

 



D. Infiltratie van hemelwater 

   

 

 

 



Hoofdstuk 9 
Allerhande werken 



• 9-3  Beton : voorschriften voor het beton in het geval dat 
(grote) constructies die voorzien zijn om ter plaatste gestort uit 
te voeren als prefab worden uitgevoerd 

• 9-8  Waterdichte bedekking voor brugdekken: nihil 
geworden, tekst is verschoven naar SB260 

• 9-22 Verholen goten in prefabbeton: nieuwe tekst voor 
verholen goten en roostergoten in prefabbeton 

• 9-24 Metalen afsluitingen met draadgaas: nieuwe tekst 
voor metalen afsluitingen met draadgaas type1 en type 2 

• 9-25 Metalen toegangspoort: nieuwe tekst voor metalen 
toegangspoort 

• 9-26 Plaatsen van wachtkokers voor leidingen van 
openbaar nut: nieuwe tekst voor plaatsen van wachtkokers voor 
leidingen van openbaar nut 
 



• 9-27 Enkelvoudige en/of meerdelige 
controleluiken: nieuwe tekst voor enkelvoudige 
en/of meerdelige controleluiken in roestvast 
staal, gietijzer of aluminium 

• 9-28 Metalen trappen 

• 9-29 Leuning 

• 9-30 Looproosters  

• 9-31 In de grond gevormde gewapende  
  betonwand dmv secanspalen 

• 9-32 Micropalen 



• 9-33 Ondervangen van funderingsmuren 

• 9-34 Het op hoogte brengen van kelderdeksel 
en/of roosters met metselstenen en/of ongewapend 
beton 

• 9-35 Funderingsverbeteringstechnieken 
– met grindpalen  

– met (deels) cementgestabiliseerde grondpalen 

– met groutpalen 

– met schroefbetonpalen 

– met houten palen 

• 9-36 Secans boorpalen 

• 9-37 Damwandprofielen 


