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Door de “Werkgroep Technische Ondersteuning” van het Agentschap Wegen en Verkeer werd een
nieuwe versie van de instructiebundel versie 2.2 opgesteld voor de opmaak en aanlevering van
technische documentatie.
Het document bevat alle technische bepalingen, specificaties en richtlijnen voor het opmaken en
aanleveren van de gewenste technische documentatie. O.a. het uitvoeren van topografische
opmetingen, de opmaak van plannen en/of BIM-modellen van een volledig nieuw of gedeeltelijk
nieuw wegenisontwerp, onteigeningsplannen, grensbepalingen en opmaak van plannen voor
patrimonium en grondbeheer, specificaties omtrent de layout van die plannen en richtlijnen omtrent
de aanlevering van de documentatie en/of bestanden worden hierin gespecificeerd en toegelicht aan
alle belanghebbenden. Alsook werden de technische bepalingen vastgelegd voor de opmaak, de
controle en levering van topografische opmetingen en as-built plannen. In deze instructiebundel zijn
een aantal richtlijnen, hulpmiddelen en kwaliteitscriteria opgenomen om te voldoen aan de normen
en kwaliteitscriteria van het kwaliteitsmanagementsysteem van het agentschap.
Overzicht van de voornaamste wijzigingen t.o.v. Versie 2.1:
- Contactgegevens zijn geüpdated
- Aanpassingen aan de termijnen voor kwaliteitscontrole
- Aanleveren signalisatieplannen: voorkeur voor ZIP-bestand in plaats van MDB-bestand
- Naamgeving plannen
- Termijnen voor het indienen van het as-builtdossier en aanvullingen aan de inhoud van het
as-builtdossier
- Volledig nieuw hoofdstuk voor het aanleveren van OTL-conforme data in het kader van BIMopdrachten
De instructiebundel wordt opgenomen op het Kennisplatform en wordt ook extern beschikbaar
gesteld op de webpagina van Wegen en Verkeer: https://wegenenverkeer.be/zakelijk/documenten
In de bijzondere bestekken en opdrachtdocumenten dient vanaf heden verwezen te worden naar
deze instructiebundel versie 2.2, zodat alle opmetingen, ontwerpen, plannen, BIM-modellen en
technische documentatie op een uniforme wijze worden opgemaakt.
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