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WOORD VOORAF

De industriële waterbranche in België zit momenteel volop in een herstructureringsfase. De laatste jaren
zijn in de lijn van het waterbeheersingsbeleid van de Gewesten grote meerjarige investeringsprogramma’s
gestart. Deze programma’s omvatten niet alleen het leggen van riolen en zogenoemde «collectoren»
(hoofd- of moerriolen), maar ook andere bouwwerkzaamheden, onder meer civieltechnische
(zuiveringsstations, technische ruimten). De omvang van de aangekondigde werkzaamheden nodigt de
bedrijven die specifieke knowhow bezitten – of willen verwerven – uit om zich in die branche te
ontwikkelen.

Rioolstelsels vormen een niet te onderschatten deel van het gemeentelijke en gewestelijke erfgoed. In de
meeste stadscentra zijn de riolen meer dan honderd jaar oud en stellen zij door hun ouderdom plaatselijk
grote lekkageproblemen, met gevaar voor bodemverontreiniging. Rioolstelsels moeten dus zo goed
mogelijk worden beheerd door de bestaande constructies, leidingen, inspectieputten, enz. in goede staat
te houden en daarnaast bijzondere zorg te besteden aan de kwaliteit van nieuwe realisaties. In verband
met dit laatste, en in het licht van de strenger wordende milieuwetgeving, nam technisch comité TC2
«Leefmilieu» van het OCW zich in 2001 voor een handleiding op te stellen. Dit voornemen werd bevestigd
door technisch comité TC5 «Beheer van het wegenpatrimonium», waaraan de activiteiten van het OCW op
het gebied van rioleringen nadien zijn toegewezen.

De handleiding is direct bestemd voor aannemers die in de aanbrenging van rioolstelsels gespecialiseerd
zijn, voor adviesbureaus en voor andere industriële spelers (leveranciers van materieel, enz.), en indirect
voor (publieke of private) opdrachtgevers. Zij beperkt zich weliswaar tot sleuftechnieken, maar legt
bijzondere nadruk op praktijkgerichte technische aanbevelingen voor de verschillende fasen in de
uitvoering van een rioleringsproject: niet alleen het leggen van de buizen zelf, maar ook het
vooronderzoek, het grondverzet en de kwaliteitscontrole. Zij houdt ook rekening met de – onder meer
terminologische – wijzingen die voortvloeien uit de invoering van de Europese norm NBN EN 1610,
waaraan de publieke opdrachtgevers zich moeten houden.

Om het de lezer gemakkelijk te maken, is de handleiding ingedeeld in hoofdstukken die elk een bepaalde
fase van een sleufrioleringsproject belichten:

- voorbereidende werkzaamheden;
- bestelling – hantering – vervoer;
- waterbeheersing;
- uitvoering van de sleuf;
- het leggen van de buizen;
- omhulling en verdere aanvulling;
- aansluitingen;
- inspectieputten.

Deze handleiding is zeker niet definitief en zal later wellicht nog worden herzien. De werkgroepleden die
dit naslagwerk samenstelden, rekenen op uw medewerking om hen uw opmerkingen, kritiek en/of
constructieve voorstellen te bezorgen waartoe de toepassing van deze handleiding aanleiding geeft.





1

1.1 Aanbestedingsstukken

Dit hoofdstuk is voor de ontwerper bedoeld. Het geeft een overzicht van de stukken die in het
aanbestedingsdossier moeten voorkomen en reikt een methode aan voor het opmaken van de
verschillende plans.

Het dossier voor de aanbesteding moet de volgende stukken bevatten:

- het bijzonder bestek met de administratieve bepalingen, de technische bepalingen en de
beschrijvende opmeting;

- een inschrijvingsmodel;
- de samenvattende opmeting;
- de plans;
- de rechtzettingsberichten.

De plans moeten nauwkeurig worden opgemaakt, op de volgende wijze:

voorontwerp:
- de verschillende stroomgebieden situeren;
- op een kaart met schaal 1/10 000 alle bestaande stelsels, waterlopen, lozingspunten en eventuele

zuiveringsstations aangeven;
- op kadastrale plans een voorlopig tracé uittekenen;

ontwerp:
- de algemene hoogteliggingen van het project bepalen, uitgaande van een NGI-TAW-peilmerk

(algemene waterpassing van België);
- de waterstanden van de waterlopen noteren (laagste waterstand, normaal laagwater, normaal

hoogwater, hoogste te verwachten waterstand);
- aan de nutsbedrijven de situatietekeningen van hun kabels en leidingen (collectoren, riolen, water,

elektriciteit, gas onder hoge of lage druk, telefoon, enz.) vragen en deze bestaande voorzieningen op
de plans aanduiden (zie § 1.3.2);

- de grondplans (schaal 1/500 gewenst) en lengteprofielen (schaal 500/50) van de nieuwe leidingen
opmaken.

- de plans van de verschillende kunstwerken en van de aansluitingen op bestaande constructies
opmaken.

De werkzone die de aannemer ter beschikking krijgt, moet in de ontwerpfase worden bepaald, rekening
houdend met de randvoorwaarden die de omgeving (woningen, rivieren, enz.), de bodemgesteldheid en
de uit te voeren werkzaamheden (voorgeschreven werkwijze, graafdiepte) opleggen.

De innemingsplans maken deel uit van het aanbestedingsdossier of moeten ten minste vóór de gunning
bij de opdrachtgevende overheid kunnen worden ingekeken. Zij bevatten de volgende gegevens:

- de grenzen en kadasternummers van de percelen;
- de namen en adressen van de eigenaars;
- de werkzone.
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1.2 Terreinverkenning door de aannemer

Voordat het werk toegewezen wordt, kan de aannemer het best een eerste bezoek aan de locatie
brengen om:

- de mogelijke toegangszones te inventariseren;
- een lijst te maken van de obstakels;
- uit te kijken naar plaatsen waar materialen kunnen worden opgeslagen en kantoren kunnen worden

opgericht (aansluitingen voor telefoon, elektriciteit en sanitair);
- de staat (stabiliteit) van de aanwezige gebouwen, weg(en) en omheiningen na te gaan;
- de bodemgesteldheid (grondsoort, grondwaterstand) na te gaan, ter aanvulling van de beschikbare

uitslagen van geotechnische proeven.

1.3 Voorbereiding zodra de toewijzing betekend is

1.3.1 Piketteren: de constructies en de werkzone uitzetten

De aannemer moet hiervoor reeds kennis hebben genomen van de innemingsplans.

Het inmeten met uitzetten van de constructies en de werkzone (door middel van piketten en jalons)
dient in het bijzijn van de leidende ambtenaar plaats te vinden, voordat de geprefabriceerde constructies
worden besteld.

Elke te bouwen constructie (inspectieput, stormoverlaat, pompstation, enz.) wordt in het werk uitgezet
met behulp van bakenstokken (jalons) die de hoogteliggingen aangeven, om het lengteprofiel van het
project te kunnen controleren. Het is raadzaam voorlopige peilmerken aan te brengen op stabiele
plaatsen, waar zij geen gevaar lopen te worden verplaatst – ook niet onopzettelijk.

Een en ander maakt het tevens mogelijk:

- zich rekenschap te geven van de uit te voeren huisaansluitingen;
- eventuele problemen te ontdekken (obstakels boven en op de grond, geen of moeilijke toegang tot

de locatie, ontoereikende innemingen, enz.);
- de positie van alle bestaande ondergrondse constructies in het terrein op te nemen;
- gemakkelijker een plaatsbeschrijving op te maken (zie § 1.3.2).

Het tracéplan moet de grenzen van het ingenomen gebied en de hoogteliggingen van de constructies
aangeven, loodrecht op de aslijn van het tracé.

Vindt de aannemer de werkzone te klein om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren of wenst hij
werkplekken te bereiken buiten de strook die hem ter beschikking is gesteld, dan moet hij van de
betrokken eigenaars of exploitanten schriftelijke toestemming daartoe verkrijgen en de leidende
ambtenaar hiervan op de hoogte brengen. Bovendien moet hij deze eigenaars of exploitanten
vergoeden voor de duur dat hij van hun eigendom gebruikmaakt en moet hij de kosten dragen om de
percelen na de werkzaamheden in hun oorspronkelijke staat (zoals vastgelegd in de plaatsbeschrijving)
te herstellen.

Blijkt uit het verkennende onderzoek naar bestaande ondergrondse installaties dat het geplande project
niet kan worden uitgevoerd, dan moet de aannemer de instructies van de leidende ambtenaar volgen en
het werk anders uitzetten. Het geplande tracé van een riool of collector kan dus tijdens de uitvoering nog
wijzigingen ondergaan.

1.3.2 Plaatsbeschrijving

De leidende ambtenaar bezorgt de aannemer een lijst van de eigenaars en huurders van de percelen
waarop de werkzaamheden plaatsvinden, zodat hij (zowel voor het publieke domein als voor particuliere
eigendommen) een plaatsbeschrijving kan opmaken.
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Dit document behoedt de aannemer voor latere problemen en moet de volgende informatie bevatten:

in landelijke gebieden:
- de kwaliteit van afsluitingen;
- de dikte van de teelaardelaag;
- de soort van afsluiting en een beschrijving van de grond (bv. aarde, aarde met stenen, enz.);

in stedelijke gebieden:
- een beschrijving van de weg en de trottoirs, met de naam van de eigenaar van de weg,
- een beschrijving van de gebouwen, constructies, enz.

Voordat hij aan het werk gaat, bezorgt de aannemer de leidende ambtenaar een kopie van alle
plaatsbeschrijvingen die door de betrokken overheden, eigenaars en exploitanten zijn goedgekeurd.

Ook als het bijzonder bestek het niet voorschrijft, doet de aannemer er in sommige gevallen – zoals
wanneer hij dicht bij woningen en constructies moet werken – goed aan de plaatsbeschrijving te laten
opmaken door een wettelijk beëdigd «landmeter-schatter».

Foto's of zelfs een video-opname van de verschillende voorgevels kunnen nuttig zijn.

Na de uitvoering van de werkzaamheden en ten laatste tegen de voorlopige oplevering dient een staat
van vergelijking te worden opgemaakt en door de eigenaars of huurders onder vermelding van «Goed
voor herstel» te worden ondertekend.

1.3.3 Nutsleidingen

Hiervoor wordt verwezen naar de richtlijnen voor de praktijk van de onderscheiden Gewesten.

Zodra de opdracht gegund is – dus nog vóór de aanvang van de werkzaamheden –, belegt de leidende
ambtenaar een vergadering met de betrokken nutsbedrijven en de aannemer. Op deze vergadering
moeten de verschillende problemen worden besproken die verband houden met het specifieke karakter
van de geplande werkzaamheden en met de bestaande ondergrondse installaties die zich in de
werkzone bevinden.

Alle plans van nutsleidingen moeten aandachtig worden bekeken en er moeten controlesonderingen
plaatsvinden, om indien nodig zo snel mogelijk bestaande leidingen te kunnen verleggen en zo te
voorkomen dat de voortgang van de werkzaamheden gehinderd wordt.

In ieder geval dient de aannemer vóór de aanvang van de werkzaamheden bij de betrokken concessie-
of exploiterende maatschappijen, regies of overheden kennis te nemen van de recentste plans die de
ligging van de verschillende kabels en leidingen aangeven, en moeten deze plans op de bouwplaats
voorhanden zijn. Hij informeert bij alle concessiehouders van onder- en bovengrondse installaties naar
de verantwoordelijken die hij bij ongevallen met of beschadiging van deze installaties moet contacteren.

De aannemer eist ook van iedere onderaannemer op wie hij een beroep doet dat hij de bovenstaande
richtlijnen in acht neemt. Hij zorgt ervoor dat alle onderaannemers tijdig in het bezit zijn van alle plans
die voor een goed verloop van de werkzaamheden nodig zijn.

De opdrachtnemer moet zich voegen naar de voorschriften van de gemeentelijke, provinciale en
gewestelijke reglementen die voor de uitvoering van werkzaamheden in de betrokken publieke
domeinen gelden.

1

Hoofdstuk 1
Voorbereidende werkzaamheden
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1.3.4 Signalering van de bouwplaats

De signalering van de bouwplaats moet:

- worden aangepast aan het uit te voeren werk, om de veiligheid van het personeel en de
weggebruikers te waarborgen;

- samenhangend zijn, om geen aanduidingen te geven die in tegenspraak zijn met de vaste
wegbebakening;

- geloofwaardig zijn: de aard en opstelling van de borden moeten meegaan met de voortgang van de
werkzaamheden en de risico's die in de verschillende werkfasen optreden;

- leesbaar zijn: concentratie van borden op een kleine ruimte dient te worden vermeden;
- bestand zijn tegen met name de weersinvloeden en het verkeer.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wegbeheerder – en in voorkomende gevallen
evenmin zonder het advies van de openbaarvervoermaatschappij(en) – mag het wegverkeer niet
worden onderbroken.

Het door de aannemer opgemaakte aanduidingsplan en de plaatsing van de aanduidingen moeten door
de plaatselijke politiediensten worden goedgekeurd.

De signalering en de toegangen moeten tijdens de hele uitvoering van het werk worden onderhouden.

1.3.5 Inrichting van de bouwplaats

Aan de leidende ambtenaar moet een plan worden voorgelegd zoals het bijzonder bestek voorschrijft.

1.3.6 Veiligheid bij de uitvoering van het werk

Hiervoor wordt verwezen naar het veiligheidscoördinatieplan.
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2.1 Bestelling

Voor alle betrokken partijen, namelijk de opdrachtgever, de aannemer en de fabrikant, is het uiterst
belangrijk dat de bestelling overeenstemt met wat het bestek voorschrijft.

De aannemer bestelt schriftelijk en tijdig, zodat de fabricage en levering gemakkelijk en binnen de
gestelde termijnen kunnen plaatsvinden.

Voor een snelle, correcte levering dient de bestelling duidelijk te vermelden:

wat de levering betreft:

- de juiste plaats van levering (correcte benaming van de bouwplaats);
- de datum en het uur van levering;
- de vervoerwijze naar gelang van de toegankelijkheid (vrachtwagen van 15 t, opleggers, enz.);
- de losvolgorde;

wat de (geometrische en mechanische) kenmerken van de producten en de hoeveelheden betreft:

buizen:
- het materiaal;
- de nominale buisdiameter (binnen- of buitendiameter, naar gelang van het materiaal);
- de soort van buis (in een sleuf te leggen buis of doorpersbuis);
- de sterktereeksen (bij buizen van gewapend beton, gietijzer, enz.) of stijfheidsreeksen

(glasvezelversterkt polyester (GVP), enz.) en eventueel de drukreeksen;
- de geometrische kenmerken van de buis (maximaal toegestane hoekverdraaiing, maximaal

toegestane axiale verplaatsing bij de verbinding);
- de hoeveelheden;

inspectieputten (met een nummer aangegeven):
- het materiaal;
- de geometrische kenmerken van de putten (diameter, stroomprofielhoogte, hoekverdraaiing, verval);
- de kenmerken van de aansluitingen (soort van aan te sluiten buizen, diameter van de

aansluitvoorzieningen, hoogte boven de putbodem, montagehoek);
- de kenmerken van de vloeigoten, de binnen- en eventueel de buitenbekledingen;
- de soort van klimbeugels of ladder;
- de soort van afdekking;
- de hoeveelheden;

afdichtingsringen:
- de soort (ingestort of niet);
- het materiaal (styreen-butadieenrubber (SBR), chemisch bestendig nitril-butadieenrubber (NBR));

Hoofdstuk 2
Bestelling - hantering - vervoer

Bestelling - hantering - vervoer

2

Hoofdstuk 2

Correct en snel besteld: correct en snel geleverd.
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glijmiddel:
- de aangewezen glijpasta (door de buizenfabrikant te leveren in een hoeveelheid die naar het aantal

en de diameter van de buizen is berekend);

aansluitstuk:
- het materiaal (bij voorkeur hetzelfde wandtype als de rioolbuis);
- de soort (aansluiten op een (ter plaatse te boren of in de fabriek voorgeboord) gat in de buiswand

of op een geprefabriceerde aftakking met dichting);
- de diameter, rekening houdend met de diameter van de collector;
- de eventuele aansluithoek;

wat de normen en andere documenten betreft waaraan de producten moeten voldoen:
- de normen waaraan de buizen moeten voldoen – meestal de eisen voor toekenning van het BENOR-

merk;
- de eis dat de leverancier de certificaten of gezamenlijke documenten voorlegt waaruit de

overeenkomstigheid van zijn producten met de normen blijkt;
- het standaardbestek dat voor de producten geldt.

Voor constructies zoals inspectieputten verdient het aanbeveling de fabrikant onder voorlegging van
technische beschrijvingen of uitvoeringsplans te laten bevestigen dat hij de producten die volgens de
voorschriften van het bijzonder bestek zijn besteld, kan leveren.

2.2 Vervoer

Voor het vastzetten en/of -binden van ladingen gelden enkele eenvoudige regels. Naleving hiervan
houdt de kans op ongelukken zo klein mogelijk en zorgt ervoor dat de lading tijdens het vervoer stevig
op haar plaats blijft en geen schade oploopt.

De voertuigen moeten geschikt zijn om buizen en hulpstukken daarvan te transporteren.

Meer bepaald is het aan te raden:

- de lading vast te binden met behulp van sjorbanden en spanhefboomsystemen;
- rubberstrips tussen de buizen te stoppen, om de spie- en mofeinden te beschermen;
- de buizen tijdens het laden van het voertuig goed vast te zetten met behulp van bijvoorbeeld

houten wiggen;
- ladingen van buizen en eventuele andere materialen te scheiden, zodat de buizen geen schade

kunnen oplopen.

2.3 Leveringsvormen

2.3.1 Per stuk (betonbuizen, gietijzeren buizen met een diameter > 300 mm, enz.)

Buizen met een diameter van meer dan 300 mm worden per stuk geleverd.

Figuur 2.1 Per stuk geleverde buizen
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2.3.2 In bundels (gresbuizen, gietijzeren buizen met een diameter < 300 mm, GVP-buizen, enz.)

De buizen worden in de fabriek met tussenhout gestabiliseerd en met staalband omsnoerd.

2.4 Afnamekeuring

Voordat een leverantie gelost wordt, wijst de aannemer een verantwoordelijke aan voor de
afnamekeuring. Deze controleert meer bepaald of de producten aan de volgende drie eisen voldoen:

De afnamekeuring omvat dus drie fasen:

1. Inventariscontrole aan de hand van de bestelbon en de leverbon, om de kwantitatieve en
kwalitatieve overeenstemming (diameter, sterkteklasse, enz.) tussen bestelling en leverantie na te
gaan.

2. Controle van de markering: de bestanddelen en materialen moeten in overeenstemming zijn met de
vigerende nationale normen – inclusief die waarin de eventueel bestaande Europese normen zijn
omgezet – of met de technische goedkeuringsreglementen die op Europees of nationaal niveau
gelden.

NB: de aangebrachte markering (BENOR, EC, enz.) moet conform zijn; met name moet zij het
nummer van de toepasselijke norm vermelden. Bij producten zonder BENOR-keurmerk moet
worden nagegaan of de verschillende documenten die de overeenkomstigheid met de norm
bevestigen (bevredigende resultaten voor alle proeven waarmee kan worden nagegaan of de
beschouwde partij aan de prestatie-eisen van de norm voldoet) wel degelijk meegeleverd zijn.

3. Visueel onderzoek van elk product dat op de leverbon staat. Meer bepaald worden nagegaan:

- de omstandigheden waarin het vervoer heeft plaatsgevonden;
- de staat van de eventuele verpakking;

2

Hoofdstuk 2
Bestelling - hantering - vervoer

Figuur 2.2.a
In een bundel geleverde buizen

Verticale afstandblokjes

Tussenhout

Basishout

Figuur 2.2.b

Overeenstemming tussen de bestelbon, waarvan hij een kopie bezit,
en de leverbon (kwaliteit en hoeveelheid).

Conformiteit van de markering.

Geen beschadiging tijdens de vervaardiging of het vervoer.



8

- de staat van de beschermingsmiddelen (voor de koppelingen en/of spie-einden);
- de staat van de spie- en mofeinden;
- de staat van de koppelingen en de geschiktheid ervan voor de buizen;
- de eventuele aanwezigheid van barsten, vervormingen, enz.;
- de staat van het gereedschap om de goederen te lossen of over te laden, en de afscherming ervan

(tegen beschadiging van het te lossen materiaal);
- de naleving van de toegestane afwijkingen (diameter, onrondheid, rechtheid, enz.);
- enz.

Naar gelang van het materiaal worden de buizen voorts gecontroleerd op:

voor beton:
- grindnesten;
- barsten;
- onrondheid (buiten de toegelaten toleranties);
- fabricagedatum (het beton moet oud genoeg zijn);
- de staat van de bescherming van de koppelingen als deze van nitril zijn;

voor GVP:
- onrondheid van het spie-eind;

voor gietijzer:
- gaafheid van de binnenbekleding;
- gaafheid van de buitenbekleding;
- vervormingen;
- onrondheid (buiten de toegelaten toleranties);

voor gres:
- barsten (bij twijfel wordt de aanwezigheid van barsten nagegaan door de binnenzijde van de twee

uiteinden van de buis met talk te bestrooien);
- groeven, putten of blazen in de binnen- en buitenbekleding;
- onrondheid (buiten de toegelaten toleranties);

voor PVC:
- verkleuring;
- groeven;
- vervormingen.

Elk tekort of gebrek wordt correct vermeld op (alle exemplaren van) de bestelbon die voor de leverancier
is bedoeld.

De leverancier kan slechts rekening houden met klachten
over tekorten, zichtbare schade of andere gebreken

die op de leverbon zijn vermeld.
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2.5 Lossen – hijsen

Hij let er onder meer op dat de eventuele steunpoten van de vrachtwagen correct kunnen worden
uitgeschoven en dat tijdens het lossen geen schade kan worden toegebracht aan constructies of
aangrenzende eigendommen.

De aannemer zorgt onder meer voor de nodige vergunningen, aanduidingen en maatregelen om de
veiligheid tijdens het lossen en opslaan van geleverde producten te waarborgen.

2.5.1 Keuze van hijsmaterieel

Het materieel moet geschikt zijn om buizen af te laden.

Daarbij gelden de volgende basisregels:

2. 5.1.1 Keuze van het hijswerktuig

De aannemer vergewist zich ervan dat de veiligheidsregels worden nageleefd.

De bewegingen tijdens het laden of lossen dienen gelijkmatig te gebeuren. Abrupt in aanraking komen
met andere objecten moet worden vermeden.

Als hij het hijswerk zelf uitvoert, neemt de aannemer kennis van het gewicht en de afmetingen van de te
hanteren goederen, houdt hij rekening met de vlucht van het hijswerktuig en gaat hij na of het geschikt
en volgens de geldende regelgeving door een erkende instelling gekeurd is.

2.5.1.2 Keuze van specifiek toebehoren en gereedschap

2.5.1.2.1 Algemeen

Specifiek toebehoren en gereedschap voor het hijsen van geleverde buizen bestaat uit verwijderbare
onderdelen om de last aan te slaan. Als toebehoren worden beschouwd kettingen, haken, stroppen en
lengen, buizengrijpers, enz.

Dit toebehoren moet eveneens worden gekeurd en gecontroleerd. Het moet verenigbaar zijn met de
hijswerktuigen en met de te hanteren lasten.

- Hijsgereedschappen, stroppen en lengen, hijsbanden, tangen en klemmen, en hijsbakken moeten
van een beschermende bekleding zijn voorzien, om schade aan de buizen te voorkomen.

- Steek kettingen of stroppen nooit door buizen of door aansluitopeningen in inspectieputten.

- Hijs of transporteer buizen liever niet in de grijperbak van een kraan.

2

Hoofdstuk 2
Bestelling - hantering - vervoer

De aannemer kiest de plaatsen waar geleverde goederen moeten worden gehesen
en gehanteerd , en zorgt voor de aanleg en het onderhoud van werkwegen

naar deze plaatsen. Hij draagt de verantwoordelijkheden die daaruit voortvloeien.

Gebruik een voldoende nauwkeurig en krachtig hefwerktuig
om buizen te laden en te lossen.
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- Een mangat of inspectieput bij zijn buiseinden of aansluitopeningen optillen is verboden.

- Voor vacuümheffen is voorafgaande toestemming van de fabrikant vereist.

- Maak het gemakkelijk om de buizen veilig te laden en te lossen. Om veilig te werken:

- mag de last niet kunnen vallen (als zij tegen een obstakel zoals een wand of een beschoeiing
aanstoot);

- moet gebruik worden gemaakt van toebehoren met een positieve binding, d.w.z. dat de last
door zijn bijzondere vorm kan vasthouden;

- moet toebehoren worden gebruikt dat voldoet aan de geldende reglementering en door
controle-instellingen is goedgekeurd.

2.5.1.2.2 Hantering van per stuk geleverde buizen

2.5.1.2.2.A Hijsmethoden

a) Hijsen via aanslagpunten

Hijsen met kabels en stroppen

Voor buizen die van aanslagpunten zijn voorzien, worden geschikte hijsstroppen gebruikt.

Kabels en kettingen die op lussen eindigen, moeten aan een ring, een verbindingsschalm of een haak
worden vastgemaakt. Stroppen die met een schuifknoop of met twee kabels in de vorm van een mand
om de last worden gelegd (resp. «chokers» en «baskets» genoemd), zijn af te raden.

De aanbevelingen van de leverancier moeten worden gevolgd, met name wat de minimale hijshoek
(vaak 60 °) betreft.

Figuur 2.3 Foute manier van lossen

min. 60 °

Figuur 2.4 Lossen van buizen met hijsstroppen

Fout
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b) Hijsen via de schacht

Hijsen met hijsbanden

Korte buisstukken kunnen aan een hijsband worden bevestigd. Er moet steeds worden nagegaan of de
gebruikte hijsbanden nog in goede staat verkeren.

Hijsbanden moeten plat en breed zijn.

Om voortijdige slijtage van de hijsband te voorkomen, is het raadzaam onder de neergelaten buis een
vrije hoogte te bewaren die schuring zoveel mogelijk beperkt.

De last wordt vastgemaakt om zwenken en schommelen tijdens het hijsen te voorkomen. Zij moet op
afstand worden geleid.

Wanneer slechts één hijsband van textiel wordt gebruikt, moet de buis bij haar zwaartepunt worden
aangeslagen en moet de band strak om de buis worden gespannen, om uitglijden te voorkomen.

Wanneer verscheidene hijsbanden worden gebruikt, moeten zij door middel van een hijsjuk uit elkaar
worden gehouden, zodat zij niet per ongeluk kunnen verschuiven.

Hijsen met hijsstroppen

Kabels en kettingen die op lussen eindigen, moeten aan een ring, een verbindingsschalm of een
veiligheidshaak worden vastgemaakt.

Stroppen die met een schuifknoop of met twee kabels in de vorm van een mand om de last worden
gelegd (resp. «chokers» en «baskets» genoemd), zijn af te raden.

Hijsen met automatisch gereedschap

Dit systeem is speciaal ontwikkeld om zware buizen te verplaatsen. Het biedt het voordeel dat het
volkomen tegen de buis aansluit en zo de buis stevig omklemt.

De verplaatsing van de buizen moet worden geleid.

Het is aangewezen met de handen niet te dicht de automatische vergrendeling te komen.

Belangrijke opmerking: buizen met een gewone grijper via de schacht hijsen is verboden.

2

Hoofdstuk 2
Bestelling - hantering - vervoer

Figuur 2.5 Hantering van een buis met een hijsband
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c) Hijsen via de uiteinden

Hijsen met een buizenhaak

Bij deze methode kunnen geen buizen in elkaar worden geschoven. Er moet een inrichting zijn die
voorkomt dat de last van de haak schuift.

Voor lange buizen (langer dan 1 m) is dit systeem niet aan te raden.

Figuur 2.6.a
Hijsen met automatisch gereedschap

Figuur 2.6.b

Figuur 2.7 Hijsen met zelfsluitende klemmen om buizen te leggen

Figuur 2.8.a
Buizenhaak

Figuur 2.8.b
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Hijsen met buizenhaken

Voor het optillen van buizen via de uiteinden moeten (door de fabrikant geleverde) haken van geschikte
vorm worden gebruikt, die van een beschermende bekleding zijn voorzien.

Deze methode biedt het voordeel dat zij de hantering van lasten in beperkte ruimten vergemakkelijkt.
Het gereedschap bestaat steeds uit een ketting met haken die uitglijden of vallen van de last voorkomen.

De last moet gelijkmatig over alle aanslagpunten worden verdeeld.

Hijsen met een vork

Bij transport van afzonderlijke buizen met een vork of vorkheftruck moeten bijzondere voorzorgen
worden genomen om beschadiging te voorkomen. Zo bijvoorbeeld kunnen de hefvorken met
rubberprofielen worden bekleed.

2.5.1.2.2.B Keuze van hijstoebehoren naar gelang van het te hanteren materiaal

Betonbuizen

Wegens de stevigheid van het materiaal komt al het toebehoren dat voor het hijsen van buizen mag
worden gebruikt in aanmerking, mits de last met zorg wordt gehanteerd.

- Hijsen via de uiteinden
- Haken.

- Hijsen via aanslagpunten
- Stroppen.
- Hijsjuk.

- Hijsen via de schacht
- Automatisch gereedschap.
- Een of meer hijsbanden van textiel.

2

Hoofdstuk 2
Bestelling - hantering - vervoer

Figuur 2.9 Hijshaken voor gietijzeren of stalen buizen Figuur 2.10 Beveiligde buishaak

Figuur 2.11 Hijsen met een vork van een vorkheftruck
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- Een of meer kettingen.
- Een of meer stroppen.
- Tang of klem.

GVP-buizen

- Hijsen via de schacht
- Hijsbanden van textiel in het midden van de schacht.

Het is verboden:

- haken aan de buiseinden te bevestigen;
- een hijsjuk te gebruiken;
- stalen stroppen of kettingen te gebruiken;
- automatisch gereedschap te gebruiken.

Buizen van nodulair gietijzer

- Hijsen via de uiteinden
- Geschikte haken (informeren bij de fabrikant).

- Hijsen via de schacht
- Hijsbanden van textiel.

Het is verboden:

- stroppen of metalen kettingen aan te brengen die bekledingen kunnen
beschadigen;

- hijsjukken te gebruiken;
- automatisch gereedschap te gebruiken.

Gresbuizen

- Hijsen via aanslagpunten
- Hijsjuk.

- Hijsen via de schacht
- Automatisch gereedschap.
- Een of meer hijsbanden van textiel.
- Tangen of klemmen.

Het is verboden:

- de uiteinden aan haken te bevestigen (die de koppelingen kunnen
beschadigen);

- stalen kettingen en stroppen te gebruiken.

Figuur 2.12 Ongeschikt losmaterieel
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2.5.1.2.3 Hantering van in bundels geleverde buizen

2.5.1.2.3.A Preventieve handelingen: aanspannen van de staalbanden

Onmiddellijk na het laden worden de stalen omsnoeringsbanden aangespannen, omdat het tussenhout
na tijdelijke opslag gekrompen kunnen zijn. Na tussenopslag – bijvoorbeeld bij een groothandelaar – kan
het nodig zijn deze handeling te herhalen voordat de buizen opnieuw worden vervoerd.

Methode:

Knip staalbanden die te slap hangen door, bijvoorbeeld op plaatsen waar buizen uit de bundel zijn
verwijderd. Als de band nergens te slap hangt, volstaat het hem in het bovenste gedeelte van de
omsnoering weer aan te spannen. Let er dan wel op dat het tussenhout en de afstandsblokjes nog
aanwezig zijn.

2
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Figuur 2.13 Aanspannen van losgekomen staalbanden

Open de bandspanner en steek de band dubbel
in het toestel.

Vergrendel door met de linkerhand de
blokkeerhendel te bedienen.

Maak de bandspanner los en verwijder het
toestel.
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2.5.1.2.3.B Hijsmethoden

Kettingen gebruiken of hijsbanden door of tussen de buizen heen steken is uit den boze.

Hijsen met hijsbanden van textiel

De hijsbanden moeten de hele bundel omvatten.

Hijsen met een vorkheftruck

Figuur 2.14 Kettingen of hijsbanden door of tussen buizen in de
bundel heen steken verdient geen aanbeveling

Ketting

Onderste
buis

Fout

Figuur 2.15.a
Een goede manier om bundels buizen te lossen (met hijsbanden van textiel)

Figuur 2.16 Foute manier om een bundel te hijsen: met een vorkheftruck

Figuur 2.15.b

Hijsband

Onderste
buis

Goed
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2.5.1.2.4 Hantering van inspectie- en andere putten

2.5.1.2.4.A Hijsmethoden

Hijsen met hijsstroppen

Kabels en kettingen die op lussen eindigen, moeten aan een ring, een verbindingsschalm of een haak
worden vastgemaakt.

Voor inspectieputten die van aanslagpunten zijn voorzien, worden geschikte hijsstroppen gebruikt.

De last moet gelijkmatig over alle aanslagpunten worden verdeeld.

De aanbevelingen van de leverancier moeten worden gevolgd, met name wat de minimale hijshoek
(vaak 60 °) betreft.

Hijsen met hijsklemmen

Voor het verplaatsen van prefab elementen en van (inspectie)putten bestaan er hijsmiddelen met
klemmen.

Dergelijke systemen zijn niet altijd volkomen veilig. Zij moeten dan ook met de nodige voorzorgen
worden gebruikt.

Hijsen met geschikte hijstangen

Hijsen met hijsstaven (GVP)

2
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min. 60 °

Figuur 2.17 Hantering van inspectieputten

Figuur 2.18 Hijstangen op een inspectieput
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2.5.1.2.4.B Bruikbaarheid van hijsmethoden naar gelang van het te hanteren materiaal

Inspectieputten van beton

- Hijsen via ingestorte aanslagpunten
- Stroppen.

- Hijsen aan de randen
- Klemmen.

Inspectieputten van GVP

- Hijsen aan de randen
- Hijstangen die voor de beschouwde inspectieput geschikt zijn (door de fabrikant te leveren).
- Hijsstaven: worden door gaten gestoken die dicht bij de bovenrand van de put zijn geboord.

Deze gaten moeten achteraf worden dichtgemaakt met uitgeboord material, dat met
polyesterplamuur wordt vastgezet om de wand weer volkomen waterdicht te maken.

- Andere middelen (volgens de voorschriften van de fabrikant).

2.5.2 Zorg tijdens de hantering

a) Laat buizen nooit op de grond te laten vallen (zelfs niet op luchtbanden of op zand).
b) Geleid het hijsen bij het vertrek en bij de aankomst.
c) Manoeuvreer zachtjes.
d) Vermijd schommelen, aanstoten of schuren van de buizen tegen wanden, over de grond of tegen

rongen van vrachtwagens.
e) Stoot niet met een buis tegen een andere

aan.
f ) Zorg ervoor dat de spie- en mofeinden van

de spruit- en koppelstukken tijdens het
lossen en verplaatsen van buizen en
inspectieputten geen schade oplopen.

Deze raadgevingen gelden des te meer als het
om buizen van grote afmetingen gaat of als de
te hanteren producten van een speciale
bekleding zijn voorzien (zoals bij gietijzeren
buizen).

Figuur 2.19 Hijsen van GVP-inspectieputten met geschikte hijstangen

Figuur 2.20 Geleiding van een buis bij het neerlaten
in een sleuf
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2.6 Opslaan en uitrijden

Belangrijke opmerking: bijzondere aanwijzingen van de fabrikant moeten steeds worden gevolgd.

2.6.1 Keuze van de opslagplaats

De opslagplaats moet geschikt en veilig zijn. De aannemer die de buizen legt, moet de opslagplaats op
eigen verantwoording aanwijzen.

Buizen mogen niet op grote stenen of met een overstek worden neergelegd.

De aannemer zorgt voor geschikte middelen om de opgeslagen producten vast te zetten.

Stapelen tegen afsluitingen en muren kan het best worden vermeden.

2.6.2 Opslag van losse afdichtingsringen

Bij de opslag van afdichtingsringen moet een aantal voorzorgen worden genomen, wegens de
kenmerken van de elastomeren waaruit zij bestaan.

Losse afdichtingsringen moeten worden tegen licht worden beschermd. Meer bepaald verdragen de
oliën en vetten waarmee zij worden gebruikt geen rechtstreeks zonlicht.

Afdichtingsringen van gevulkaniseerd elastomeer moeten worden opgeslagen in een matig
luchtvochtige omgeving waar een temperatuur van minder dan 25 °C heerst.

2.6.3 Opslag van kunststofbuizen

Kunststofbuizen (PVC, HDPE, enz.) moeten tegen warmte en licht worden beschermd.

2.6.4 Schikking bij de opslag van buizen

2.6.4.1 Per stuk geleverde buizen

Buizen met een doorsnede van meer dan 400 mm worden het best niet op elkaar gelegd.

Blijkt dat toch nodig, dan moet de onderste rij gelijkmatig worden ondersteund en met wiggen worden
vastgezet, om wegrollen te voorkomen. De breedte van de houten steunbalken moet aan de staat van de
grond of vloer worden aangepast.

De moffen of kragen van de buizen mogen elkaar niet raken.

De buizen moeten dus met hun spie- en mofeinden kop op staart worden gelegd, om rechtstreeks
contact tussen moffen te voorkomen.

2
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2.6.4.1.1 Betonbuizen

Betonbuizen mogen op een bouwplaats nooit meer dan twee hoog worden gestapeld.

2.6.4.1.2 Kunststofbuizen (PVC, HDPE, enz.)

Als de grond of vloer waarop deze buizen worden opgeslagen niet vlak is, moeten eerst houten
steunbalken worden gelegd om een vlakke ondergrond te vormen. Deze balken moeten ten minste
dezelfde afmetingen hebben als bij het transport. De breedte ervan moet eventueel aan de staat van de
grond of vloer worden aangepast. Op de juiste plaatsen moeten houten wiggen worden aangebracht.

2.6.4.1.3 Gietijzeren buizen

De bekendste configuratie is de continue stapel van kop op staart gelegde buizen.

De onderste rij buizen steunt op twee baddings, evenwijdig met elkaar op 1 m van de mof- en spie-
einden gelegd. De moffen raken elkaar en de grond of vloer niet.

De buitenste buizen worden aan het spie-eind met kleine wiggen vastgezet.

De buizen van een rij steken met hun mof plus 10 cm buiten de spie-einden van de onderliggende rij uit,
om vervorming van de spie-einden te voorkomen. De schachten van de buizen in deze twee
opeenvolgende rijen raken elkaar.

Figuur 2.21 Stapelen van betonbuizen

1,00 m2,00 m

Figuur 2.22 Stapelen van kunststofbuizen

≥150 m

≥1
00

 m

Figuur 2.23 Vastzetten van buizen met houten wiggen

Detail: zie figuur 2.23
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Deze methode is in het praktijk het interessantst uit het oogpunt van de veiligheid, de kosten van
benodigdheden om de stapel vast te zetten en het ruimtebeslag per buis in de stapel. Nadeel is dan weer
dat de buizen met haken aan de uiteinden moeten worden opgetild, tenzij er wiggen tussen de buizen
zijn aangebracht.

Er bestaan nog twee andere methoden: stapelen met alle moffen aan één kant en blokstapelen.

Controleer geregeld de algemene stabiliteit van de stapels.

2.6.4.1.4 Gresbuizen

Afzonderlijk opgeslagen buizen moeten zo worden neergelegd, dat de markering bij later transport
direct leesbaar is.

Het spie-eind mag niet rechtstreeks op de grond of vloer worden gelegd, om schade aan de koppeling te
voorkomen.

2.6.4.2 In bundels geleverde buizen

Controleer geregeld de staat van de bundels, vooral de spanning van de staalbanden en de algemene
stabiliteit.

2.6.4.2.1 Kunststofbuizen (PVC, HDPE, enz.)

Als de buizen tijdens het transport vervormd zijn, moeten de staalbanden om de bundels worden
verwijderd en op de juiste plaatsen houten wiggen worden aangebracht.

2.6.4.2.2 Gresbuizen

De buizen moeten in de bundels blijven tot zij verwerkt worden.

2
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Figuur 2.25 Opslag van gresbuizen

Fout Goed

Figuur 2.24 Stapelen van gietijzeren buizen

Continue stapel,
kop op staart

Continue stapel,
moffen aan één kant

Blokstapel
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De bundels moeten ver genoeg van elkaar op de grond of vloer worden neergelaten, om beschadiging
van de moffen en spie-einden te voorkomen.

Als de bundels toch moeten worden losgemaakt, moeten de buizen achteraf met dezelfde tussenstukken
weer worden verpakt. De koppeling van het spie-eind mag daarbij niet op de schacht of op het schuine
gedeelte van de mof van de aangrenzende buis worden gelegd.

2.6.5 Opslag van inspectieputten en schachtstukken

Tussen inspectieputten die op elkaar worden gestapeld, moeten houten daksparren worden
aangebracht.

2.6.6 Uitrijden

Zodra de eerste leidingstukken geleverd zijn, kan de aannemer aan het zogenoemde uitrijden (of
«stringen») beginnen. Deze handeling bestaat erin de stukken langs het tracé van de aan te brengen
leiding te leggen, zodat de bouwmachines zich zo weinig mogelijk hoeven te verplaatsen. Buizen voor
aansluitingen moeten op de juiste plaats worden gelegd, om fouten tijdens de verwerking te
voorkomen.

De buizen worden langs de sleuf gelegd, aan de overzijde van de uitgekomen grond. Tenzij er andere
instructies zijn, moeten de spie-einden stroomafwaarts wijzen (het legwerk begint in het laagste punt).

Er mogen geen buizen op elkaar worden gelegd.

De buizen moeten op een voldoende afstand van de sleufwanden worden gelegd, om deze wanden niet
nodeloos te belasten (zie § 4.2).

Figuur 2.26 Stapelen van gresbuizen

Fout Goed

Figuur 2.27 Uitrijden
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Er mogen geen buizen worden uitgereden:

a) naar plaatsen waar vaak bouwmachines passeren;
b) naar plaatsen waar stenen kunnen wegspatten doordat bij de graafwerkzaamheden springstof

wordt gebruikt. Dit geldt voornamelijk voor buizen met een beschermende bekleding.

De buizen mogen niet over de grond worden gesleept of voortgerold, omdat de buitenbekleding daarbij
beschadigd kan raken.

Voorkomen moet worden dat slib de afdichtingsringen beschadigt.

Op hellende terreinen moeten de buizen worden vastgezet.

De aannemer neemt de nodige voorzorgen om te voorkomen dat:

- de buizen wegrollen;
- de producten (met name de bekledingen van gietijzeren buizen) na het lossen nog schade oplopen;
- de sleuf, de werkput, de bermen, enz. beschadigd worden;
- aangrenzende eigendommen schade lijden.

2
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3.1 Algemeen

Leidingen moeten in den droge kunnen worden gelegd. Water (regenwater, infiltratiewater, grondwater,
enz.) op de bodem van de ingraving maakt de fundering onstabiel, stoort de verdichting en tast de
kwaliteit van de bedding aan (uitspoeling van schraal beton en gestabiliseerd zand). Overtollig water
moet dus worden verwijderd door het weg te pompen of door de grondwaterspiegel te verlagen
(«bemaling»), om in stabiele grond te kunnen werken.

De keuze van de meest aangewezen techniek ligt niet voor de hand. Zij hangt van de kenmerken van het
terrein af (uitslagen van grondmechanische proeven, aanwezigheid van grondwater), alsmede van de
stabiliteit van de omringende zone en de aanwezigheid van constructies of woningen.

Er moeten voorzorgen worden genomen om te voorkomen dat fijne gronddeeltjes tijdens de
verwijdering van toetredend water worden meegezogen. Deze verwijdering van fijne bestanddelen uit
het natuurlijke terrein kan namelijk grondverzakking veroorzaken.

3.2 Oppompen uit de sleufbodem

Dit is de eenvoudigste methode. Het water wordt door middel van een (al of niet onder water werkende)
pomp rechtstreeks uit de sleufbodem opgehaald en daarna op een door de opdrachtgever aangewezen
plaats geloosd.

De twee soorten van pompen die daarvoor het meest worden gebruikt, zijn:

- dompelpompen;
- zelfaanzuigende zuigperspompen.

Hoofdstuk 3
Waterbeheersing

Waterbeheersing

3
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Figuur 3.1 Waterbeheersing: maatregelen om de sleufbodem droog te houden
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De pomp moet geschikt zijn voor de aard en hoeveelheid (het debiet) van het te verwijderen water.

Zo zijn er:
- schoonwaterpompen;

- vuilwaterpompen (voor water dat zand of organische stoffen bevat);
- slibpompen.

De pomp wordt in de omgeving van de stroomafwaartse inspectieput geplaatst, op een bed van
steenslag met een korrelmaat tot 20/40 en zonder fijne bestanddelen.

Als er grond (fijn materiaal) met het water kan meekomen, moet het steenslag met geotextiel worden omhuld.

Is dat niet voldoende om problemen te voorkomen, dan kunnen een of meer voorlopige drains (met
eventueel een omhulling die verstopping voorkomt) soelaas brengen.

Nog enkele praktische aanbevelingen:

Figuur 3.2 Waterbeheersing: aflezing van de opgepompte hoeveelheden

Figuur 3.3 Waterbeheersing: schoonwaterpomp

- Na ten langste één uur pompen moet worden nagegaan of het water aan de uitlaat helder
is. Bij twijfel kan een monster worden genomen (bijvoorbeeld in een doorzichtige fles,
waarbij gecontroleerd wordt of er geen vuil op de bodem neerslaat).

- De – doorgaans verticale – persleiding is bij voorkeur stijf, met stijve bochtstukken voor
veranderingen van richting. Dit voorkomt drukverlies en overbelasting van de pomp.

- De zuigkorf van de pomp moet minstens dagelijks worden geïnspecteerd.
- Er moet een reservepomp voorhanden zijn.
- De pomp moet geschikt zijn voor het op te pompen debiet.
- Bij elke inspectieput moet de drainage worden onderbroken, om te voorkomen dat de

gedeeltelijke ontwatering van de sleuf een permanente drainage wordt die stroomafwaarts
een grote toestroming van water veroorzaakt.
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3.3 Bemaling

Bevindt de bodem van de ingraving zich onder het freatische vlak, dan moet de grondwaterspiegel tot
net onder de bodem worden verlaagd en de hele duur van de werkzaamheden op dat peil worden
gehouden, tot de sleuf weer helemaal is aangevuld.

Een aanzienlijke verlaging van de grondwaterspiegel kan waterwinning voor andere doeleinden
(bijvoorbeeld drinkwatervoorziening) hinderen of grondverzakkingen veroorzaken (die constructies in de
omgeving bedreigen); de invloed van bemaling kan in een straal van honderden meters te merken zijn.

Bij de uitvoering van bemaling is dus de grootste voorzichtigheid geboden; voor grote projecten is een
geotechnisch vooronderzoek (bodemgesteldheid en doorlatendheid) noodzakelijk.

De bereikte verlaging van de grondwaterspiegel kan worden gecontroleerd in peilbuizen of in putten.

3.3.1 Bronbemaling

Deze methode steunt op het communicerende-vatenprincipe en is geschikt voor terreinen die deels uit
doorlatende lagen zijn opgebouwd. Zij maakt het mogelijk de grondwaterspiegel tot grote diepten
(meer dan 7 m) te verlagen.

Er worden daartoe tot onder de bodem van de ingraving bemalingsbronnen gemaakt:
- door onder inspuiting van water onder druk een boorbuis in de grond te brengen met daarin een

buis van PVC (of een ander materiaal) met een diameter van 250 tot 300 mm, onderaan voorzien van
een bronfilter met een filtrerend gedeelte of een wand met gaten. Het pompen vindt onder in de
boorbuis plaats, met behulp van een dompelpomp met groot debiet;

- door middel van binnenwerks ontwateren uit putten (samengesteld uit ringen met gaten) die in
eerste instantie worden aangebracht zonder de grondwaterspiegel te verlagen. Daarna wordt
geleidelijk afgepompt door de pomp neer te laten naarmate het grondwater zakt. De watersnelheid
mag daarbij niet te groot worden, om meezuiging van fijne gronddeeltjes en grondverzakking te
voorkomen.

Door middel van peilingen (peilbuis, graven van gaten met de bak van de graafmachine) wordt bepaald
hoe groot de afstand tussen de bemalingsbronnen – gezien de doorlatendheid van de lagen – mag zijn.

3

Hoofdstuk 3
Waterbeheersing

Figuur 3.4.a
Pompen onder inspuiting van water

Figuur 3.4.b
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3.3.2 Bemaling met filterbuizen

Deze methode steunt op het vacuümprincipe en wordt bij het leggen van (riool)leidingen het meest
toegepast. Zij maakt in doorlatende terreinen grondwaterspiegelverlagingen tot 6 m onder het maaiveld
mogelijk.

De filterbuizen zijn onderaan voorzien van gaten en worden omhuld met grof zand, dat als filter dient. Zij
worden ter weerszijden van de aslijn van de sleuf (longitudinaal stelsel) onder hoge waterdruk
ingespoten – op 0,6 tot 3 m van elkaar, naar gelang van de grond en de kenmerken van het grondwater.
Vervolgens worden zij op een vacuümpomp aangesloten.

Door middel van deze vacuümpompinstallatie kan de grondwaterspiegel binnen de met filterbuizen
omgeven zone worden verlaagd.

Het is raadzaam elke filterbuis regelmatig te controleren.

Het gevaar treedt op bij een – zelfs tijdelijke – onderbreking van de bemaling.

Figuur 3.6 Bemaling met filterbuizen

0,5 m

Figuur 3.7 Voorbeeld van een opstelling met filterbuizen in slibhoudend zand

Filterbuizen

sleuf

Vacuümpomp

Doorschijnende buis die de
waterdoorstroming laat zien

Verzamelleiding

Karakteristieke
grondwaterstand
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3.3.3 Horizontale bemaling

Deze methode bestaat erin, evenwijdig aan en onder het niveau van de bodem van de toekomstige sleuf
PVC-drains aan te brengen, die met kokosvezels of geotextiel worden omhuld. Daarvoor wordt
gebruikgemaakt van een sleuvengraafmachine (voor grote diepten) of een procédé om gestuurd te
boren. De uiteinden van de drains worden op een vacuümpomp aangesloten, zoals bij bemaling met
filterbuizen.

De lengte van de doorgaande horizontale drain hangt van de doorlatendheid van het terrein en de
hoeveelheid af te voeren water af.

De afstand tussen de pompen kan, naar gelang van het terrein, tussen 80 en 100 m bedragen.

3.3.4 Uitschakeling

Wanneer de bemaling uitgeschakeld wordt, moet dat zo gebeuren dat het grondwater weer langzaam
kan stijgen.

3.4 Speciale technieken

Waar bemaling niet mogelijk is, kunnen bijzondere technieken worden toegepast. Dit is echter
specialistenwerk.

3.4.1 Binnenwerks ontgraven putten

Dit is een interessante techniek om in moeilijke terreinen geen bemaling te moeten uitvoeren.

Eerst worden waterdicht in elkaar grijpende ringen verticaal in de grond gebracht; naarmate zij dieper in
de grond dringen, wordt de grond in den natte (zonder te pompen) uit deze ringen gegraven. De
onderste ring is voorzien van een snijrand en wordt neergelaten tot een bepaalde diepte onder water,
waar een waterdichte betonkoek wordt gestort. De put wordt vervolgens leeggepompt, zonder dat dit
enige invloed heeft op het grondwater buiten de put.

Een groot voordeel van dit procédé is dat de put achteraf als inspectieput kan dienen.

Variant: ter plaatse gestorte bouwkuip.

3.4.2 Jetgrouten

«Jetgrouten» bestaat erin, onder inspuiting van water onder hoge druk putten in de grond te boren en
vervolgens een wand op te trekken door onder druk een grout (mengsel van water en cement) in te
spuiten, waarmee de behandelde grond waterdicht wordt gemaakt.

3
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Toepassingen:

- maken van geconsolideerde lichamen onder beschutting waarvan of binnen welke in den droge kan
worden gewerkt, zonder de naburige constructies te deconsolideren;

- dicht bij woningen in stedelijke gebieden.

3.4.3 Bodeminjectie

Bij bodeminjectie worden boorgaten in de grond gemaakt om er kokers met gaten in aan te brengen via
welke cementgrout onder druk in de grond wordt gespoten om er waterdichte lichamen te vormen.

Toepassingen:

- maken van geïnjecteerde lichamen waaronder of onder beschutting waarvan in den droge kan
worden gewerkt, zonder de naburige constructies te destabiliseren;

- maken van injectieproppen aan de buitenzijde van waterdichte bouwkuipen, waardoor deze kuipen
veilig in de grond kunnen worden geperst.

Voorbeeld: starten van een uitgraving vanuit een beginput.

3.4.4 Grondbevriezing

Bij deze techniek wordt via een stelsel van vrieslansen freon in de grond gebracht, dat het daarin
aanwezige water bevriest en zo de grond waterdicht en steviger maakt.

Een variant bestaat erin, vloeibare stikstof te gebruiken om de waterstroming in de grond te blokkeren.

Deze techniek is zeer duur en vindt daarom alleen plaatselijk toepassing, waar de bodemgesteldheid de
aanwending van gebruikelijker technieken onmogelijk maakt.

Figuur 3.9.a
Jetgrouten

Figuur 3.9.b
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4.1 Voorbereidende werkzaamheden

Voordat hij aan het grondverzet begint, moet de aannemer een reeks voorbereidende werkzaamheden
uitvoeren:

- de ligging van de bestaande ondergrondse installaties opzoeken en in het terrein aangeven (zie § 1.3.1);
- het tracé uitzetten en piketteren (zie § 1.3.1);
- bij werken in akker- of weiland samen met de opdrachtgever nagaan hoe dik de teelaardelaag is en

ze over de hele werkzone afsteken (zie § 1.3.2). Deze teelaarde moet gescheiden van de andere
aanvulmaterialen worden opgeslagen, om opnieuw te kunnen worden gebruikt;

- in beboste terreinen struikgewas opruimen en, als het bijzonder bestek het voorschrijft, bomen
verwijderen (vellen en de stronken rooien);

- in stedelijke gebieden nagaan hoe de wegconstructie is opgebouwd (dikte en samenstelling van
elke laag);

- verhardingen opbreken. Dit omvat:
- uitzagen van de wegverharding zonder het naastgelegen, te behouden gedeelte te beschadigen;
- verwijderen of opbreken van straatstenen, trottoirs, verkeerseilanden, fietspaden, lijnvormige

elementen, enz., inclusief de fundering;
- verwijderen of opbreken van afsluitingen, wegbebakening of beveiligingsconstructies;

- bij twijfel over het draagvermogen van de ondergrond plaatbelastingsproeven op het baanbed van
de weg verrichten;

- de nodige materialen, buizen, opleggingen, enz. aanvoeren, enz. (zie § 2.6).

4.2 Uitgraving

Arbeiders die in een sleuf werken, staan bloot aan tal van gevaren. Vooral ontspanning van de grond is
een risicofactor. De wanden van de sleuf moeten dan ook worden beschoeid of schuin (met een
taludhelling) worden afgewerkt om de arbeiders tegen instortingen te beschermen, de stabiliteit van de
constructies in de omgeving te vrijwaren en de werkzaamheden in optimale omstandigheden te kunnen
uitvoeren.

In een sleuf van meer dan 1,20 m diepte mag zich (volgens het Algemeen Reglement voor de
Arbeidsbescherming) geen personeel bevinden als er geen beschermende voorzieningen zijn getroffen:
de stabiliteit van de ingraving moet worden gewaarborgd door middel van een beschoeiingssysteem
(verticale wanden), of door de wanden schuin af te werken als de bodemgesteldheid en de locatie dit
mogelijk maken.

De keuze van de beschermingswijze wordt vooral bepaald door de samenhang van de grond, de
werkzone en de eisen die de omgeving stelt.

Hoofdstuk 4
Uitvoering van de sleuf

Uitvoering van de sleuf
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Figuur 4.1.a
Inkalving van een sleufwand

Figuur 4.1.b
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De terreinverkenning en de verschillende terreinonderzoeken uit de ontwerpfase verschaffen de
aannemer onmisbare informatie om de geschiktste beschoeiingstechniek voor het uit te voeren
graafwerk te kiezen. Dit neemt niet weg dat hij tijdens de uitvoering te maken kan krijgen met
plaatselijke en plotselinge veranderingen in grondsoort en/of waterhuishouding, ongunstige
weersomstandigheden, onverwachte obstakels, enz. die snel maatregelen vergen, hoe volledig en
grondig de genoemde verkenning en onderzoeken ook zijn verricht.

De sleuf moet (behalve in bijzondere gevallen) altijd in stroomopwaartse richting worden gegraven, waarbij
gebruik wordt gemaakt van laserapparatuur om de graafdiepten continu te controleren en op die manier te
voorkomen dat de blijvende grondslag geroerd wordt – vooral als het om gevoelige grond gaat (zie § 5.2).

In rotsgrond worden naar gelang van de aard van het gesteente andere grondverzetmachines en -
methoden (verbrijzeling, enz.) gebruikt:

- rotsbreker (hard, zacht of gebarsten gesteente);
- schaafmachine (gelaagd of zacht gesteente);
- springstof (zeer hard gesteente);
- sterk uitzettende producten (compact gesteente).

Hellende gesteentelagen en zogenoemde «zeep-lagen» (bijvoorbeeld een schieferlaag) vergroten de
kans op inkalven. In zulke gevallen moet worden gezorgd voor aangepaste beschoeiing of dient het
labiele gesteente te worden verankerd («soil nailing»), om te voorkomen dat er lagen over elkaar
schuiven.

Het benodigde aantal ankerstaven en de schikking ervan worden bepaald uit schuifsterkteberekeningen.

Bovenbelastingen (uitgekomen grond, machines, voertuigen, enz.) worden idealiter buiten de
inzakkingskegel (die van de hoek van inwendige wrijving van het natuurlijke terrein afhangt) gehouden.

Figuur 4.2 Verankering van schieferlagen

Figuur 4.3 Te mijden belastingszones

gaaf gesteente

Hier bovenbelastingen vermijden !

Beschoeiing
Inzakkingskegel
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Bij plaatsgebrek (omstaande bebouwing, enz.) moet niet uit de werkzone afgevoerde grond naast de
sleuf worden opgeslagen, waarbij een strook van minstens 1 m breedte wordt vrijgelaten (voor de
veiligheid en om zich gemakkelijker te kunnen verplaatsen).

In landelijke gebieden mag de sleuf met schuin opgaande wanden worden gegraven als de werkzone
daartoe voldoende ruimte biedt (zie § 4.5).

Bij ingravingen voor inspectieputten gelden dezelfde aanbevelingen.

Samengevat zijn dit dus enkele regels om te onthouden:

4
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Figuur 4.3 Opslag van uitkomende grond naast de sleuf bij plaatsgebrek

Beschoeiing
Min. 1m vrije ruimte

Uitgekomen grond

- De nodige voorzieningen treffen om ontspanning van grond en inkalving te voorkomen.
- De grondwaterstand nagaan, met aandacht voor seizoengebonden schommelingen van de

grondwaterspiegel.
- Zonder voorzorgsmaatregelen geen bemaling toepassen in samendrukbare grond.
- In stroomopwaartse richting graven, met gebruik van laserapparatuur om de graafdiepten

te controleren.
- De sleufwanden schuin afwerken naar gelang van de grondsoort.
- De beschoeiingstechniek aanpassen.
- De sleufafmetingen handhaven.
- De ondergrondse installaties beschermen, om ze niet te beschadigen.
- De verschillende bovenbelastingen buiten de inzakkingskegel houden.
- Zelfs bij plaatsgebrek minstens 1 m vrije ruimte laten tussen de sleufrand en de opslag van

niet-afgevoerde uitgekomen grond.
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4.3 Voorzorgen

De hiernavolgende tabel geeft een overzicht van de risico's, de oorzaken ervan en de te nemen
voorzorgen (voornaamste bron: NAVB, Veiligheidsnota's Bouwbedrijf – Het uitgraven van sleuven 
(bundel nr. 38)).

RISICO'S OORZAKEN VOORZORGEN

Inkalving

(ontspanning
van de grond)

- Onvoldoende samenhangende
natuurlijke grond, te recente aanvulling
of ophoging, hoog watergehalte.

- Aangepaste afschuining of
beschoeiing.

- Afschuining of beschoeiing niet
aangepast.

- Betere keuze.

- Heterogeen terrein. - De uitvoeringsmiddelen en -fasen
aanpassen.

- Geen te grote lengten ineens
openleggen.

- Gronddruk door belendende
constructies:
- afsluitmuren
- constructies
- funderingen
- masten of bomen.

- De wanden steviger stutten,
stempelen.

- Bovenbelastingen door bestaande
opslag of door opslag voor de
uitvoering van het werk.

- De opslag verwijderen, het tracé
verleggen, of in de stabiliteits-
berekening met opslag rekening
houden.

- Verkeer van machines. - Met machines op een voldoende
afstand van de sleufranden blijven.

- Plaat of zandafdekking.

- Werking van uitrusting eigen of vreemd
aan de onderneming (heien van palen,
damplanken, enz.).

- De energie beperken.
De machine zo ontwerpen, dat zij
krachten zonder horizontale
component uitoefent.

- Weersinvloeden zoals overvloedige
regen, droogte, vorst-dooiwisselingen
in gesteente.

- De sleufranden en de schuine wanden
afschermen met respectievelijk
kantlijsten en ondoorlatende folies.

- Aangepaste beschoeiing.

- Langs de sleuf lopende drains. - Opsporen en veiligheidsbeschoeiing.

- Nabijliggende vroegere uitgravingen. - Vooraf inlichtingen inwinnen.

Aanwezigheid
van

(grond)water

- Vrij grondwater of spanningswater. - Geschikte bemaling, oppompen en/of
waterdicht beschoeien.

- Waterophoping in de sleuf. - Het hemelwater omleiden.

- Lekken in leidingen. - De lekken proberen op te sporen.
- Bij de watermaatschappij informeren

naar het bestaan en de grootte van
lekken.

Diverse
leidingen

- Leidingen (water, gas, elektriciteit,
riolen, enz.) die de sleuf kruisen.

- Vóór het graven alle bestaande
leidingen opsporen en afbakenen.

- Deze leidingen tijdens de uitvoering
van het werk ondersteunen.

- De aanduidingsregels in acht nemen.
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4

Hoofdstuk 4
Uitvoering van de sleuf

RISICO'S OORZAKEN VOORZORGEN

In de sleuf
vallende

materialen

- Wanorde aan de randen van de sleuf. - Een voldoende brede strook langs de
sleufranden vrijhouden.

- De randen afschermen met
kantlijsten.

- Onbehoorlijke opslag. - Stabiele opslag, ver genoeg van de
sleufranden.

- Foutief materiaaltransport. - Het materiaaltransport organiseren.
- De werktuigen en hijsstroppen

controleren.

Vallen van
personen,

materieel of
machines

- Verkeer en verplaatsingen niet
aangepast.

- Overbruggingen aanbrengen… en
aanduiden.

- De werkzaamheden afbakenen.

- Moeilijkheden bij verplaatsingen en/of
transport.

- De uitvoeringsmiddelen goed kiezen.

Ongevallen op
de bodem van

de sleuf

- Te enge en/of belemmerde werkruimte. - De beveiligde zone uitbreiden.
- De juiste middelen gebruiken.

- Moeilijke toegang en moeilijk verkeer. - Voldoende aantal toegangsmiddelen,
in goede staat (ladders).

- Al het materieel dat niet strikt
noodzakelijk is, verwijderen.

Uitwasemingen
of ophoping

van schadelijke
gassen

(soms zwaarder
dan lucht:

zuurstofgebrek)

- Gasdoorlatendheid van de bodem. - Inademingslucht en sleufwanden
controleren (autonome
zuurstofmaskers).

- Lekken van nabijliggende leidingen. - De herkomst proberen op te sporen.

- Uitlaatgassen van machines en
warmtemotoren.

- Gedwongen luchtverversing.
- Verbrandingsgassen uit de sleuf

afvoeren.

- Aanstoten van een huisaansluiting, met
afkoppeling in de kelder.

- Deze aansluitingen opsporen. Bij
twijfel met een zaklamp in de kelder
gaan en de gas- en elektriciteits-
toevoer aan de meter(s) afsluiten.

Ontploffings-
gevaar

- Mengsels die in aanwezigheid van lucht
kunnen ontploffen.

- De omgevingslucht controleren.

Figuur 4.5 Apparaat om de omgevings-
lucht te controleren
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4.4 Sleufafmetingen

Het standaardbestek bepaalt de maximale en contractuele afmetingen van de sleuf. Het bijzonder bestek
neemt deze afmetingen over.

De sleufbreedte is afhankelijk van:

- de diepte van de ingraving;
- de soort van buis;
- de buisdiameter.

In de sleufbreedte die het bijzonder bestek voorschrijft, is de dikte van de eventuele beschoeiing (die bij
sommige beschoeiingstechnieken aanzienlijk kan zijn) niet meegerekend.

De maximale breedte van de sleuf (op de bodem gemeten) mag niet groter zijn die waarop de
sterkteberekening van de buis is gebaseerd, om de buis niet extra te belasten. Is de sleufbreedte groter
dan het voorgeschreven maximum, dan moet met de ontwerper worden overlegd over een andere
legwijze en/of sterkteklasse van de buis.

Om de leiding correct te kunnen leggen en de zijaanvulling met name onder de horizontale middellijn
van de buis gemakkelijk te kunnen verdichten («onderstopping» van de buis), moet tussen de buis en de
sleufwand – of, bij beschoeide wanden, de beschoeiing – een minimale werkruimte worden gelaten.

De onderstaande tabel geeft de minimale werkbreedte aan weerszijden van de buis, afhankelijk van de
sleufdiepte:

De sleufwanden zijn tot 0,50 m boven de buis (Y) verticaal. Daarboven mogen ze worden afgeschuind,
maar de helling dient steeds ten minste 70 ° te bedragen.

Sleufdiepte Minimale werkruimte aan
weerszijden van de buis

Van 0,00 tot 0,50 m X = 0,20 m

Van 0,50 tot 1,00 m X = 0,30 m

Van 1,00 tot 2,00 m X = 0,40 m

Meer dan 2,00 m X = 0,50 m

X X
y

Figuur 4.6 Minimale werkruimte aan weerszijden van de buis

minimumruimte
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eu

fd
ie
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Ter hoogte van inspectieputten wordt aan weerszijden een minimale werkruimte aanbevolen van
respectievelijk:

- 0,30 m voor geprefabriceerde inspectieputten;
- 0,50 m voor inspectieputten van in het werk gestort beton of van metselwerk.

4.5 Afschuining

In landelijke en/of weinig bebouwde gebieden is afschuinen een geregeld toegepaste techniek om
inkalving van sleufwanden te voorkomen.

Deze methode vereist een brede werkzone en een eenvoudige wijze van aanvullen van de sleuf. Voorts
mogen zich dichtbij geen bestaande constructies bevinden.

Aanbevolen wordt de toepassing te beperken tot sleuven met een diepte van maximaal 4 m, die niet
over een te grote lengte ineens worden gegraven.

De helling van de wanden is afhankelijk van de mechanische kenmerken van de grond, de tijd dat de
sleuf zal openliggen en de lasten die op de sleufwanden worden uitgeoefend.

De taludhelling (of schuinte) die aan de wanden gegeven wordt, moet de hoek van inwendige wrijving
(ϕ) van de grond benaderen. Zij varieert dus met de aangetroffen grondsoort:

Bij een 4 m diepe sleuf betekent een taludhelling van 3/4 dat de wanden 3 m naar buiten uitwijken.

Als de grond erg vochtig wordt, neemt hoek ϕ af, zodat de taludhelling flauwer mag zijn.

Bij sleuven in sterk hellende terreinen dreigt er gevaar wanneer de afgeschuinde ingraving
gronddrukverschillen vertoont. Hier kan worden aanbevolen de stabiliteit na te rekenen als functie van
de wrijvingscoëfficiënt van het terrein.

4

Hoofdstuk 4
Uitvoering van de sleuf

Grondsoort Hoek van inwendige wrijving
(ϕ) in droog terrein

Overeenkomstige
taludhelling

Hard gesteente 75 tot 90 ° 1/4

Zacht gesteente > 55 ° 3/4

Rotspuin 45 ° 4/4

Teelaarde 45 ° 4/4

Mengsel van zand en klei 45° 4/4

Klei + mergel 40 ° 6/4

Grind 35 ° 6/4

Fijn zand 30 ° 8/4
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4.6 Beschoeiing

4.6.1 Kenmerken van goede beschoeiing

De keuze van de beschoeiingsmethode en het gebruikte materieel is afhankelijk van:
- de bodemgesteldheid;
- het ondergrondse ruimtebeslag (door kabels en leidingen);
- de soort van uit te voeren werkzaamheden;
- het te bereiken rendement;
- de omgeving.

Beschoeiing moet steeds aan de volgende voorwaarden voldoen:
- verticale sleufwanden op hun plaats houden en zo ontspanning van grond voorkomen;
- correct aangebracht zijn, zonder de arbeiders aan inkalvingsgevaar bloot te stellen;
- sterk genoeg zijn om de gronddruk op de wanden op te nemen zonder te vervormen of te breken,

en goed tegen de grond aansluiten. Grote holten tussen de bekisting en de sleufwanden moeten
worden gevuld;

- zo ontworpen zijn, dat zij een geheel vormt dat bij schuine gronddruk op de sleufwanden niet
uiteengedrukt wordt;

- de belendende constructies kunnen beschermen;
- enz.

In grond die vloeit of kan gaan vloeien, moet de beschoeiing aaneensluitend zijn.

4.6.2 Gronddruk op beschoeiing

Als geen rekening wordt gehouden met de samenhang van de grond, geldt:

waarin:
γ = soortelijke massa van de grond (kg/m3);
ϕ = hoek van inwendige wrijving van de grond.

H

0,2 H

0,6 H

q

0,2 H

Figuur 4.7 Gronddruk op beschoeiing

Sleufwand

H: hoogte van de sleuf (m)
q: gronddruk (kg/m2)

Gronddrukverdeling
(volgens Terzaghi)

q = 0.75  γ  H  tg ( )
π
4

2 ϕ
2
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4.6.3 Gronddruk op damwanden

Zie «Technische Voorlichting» 84 van het WTCB over het beschoeien van bouwputten door middel van
metalen damwanden.

4.6.4 Soorten van beschoeiingen

4.6.4.1 Veiligheidsbeschoeiing

Veiligheidsbeschoeiing wordt aangebracht als de sleuf dieper is dan 1,20 m, zelfs als aangenomen mag
worden dat de wanden stabiel zijn: inkalving is een verschijnsel dat zich op een willekeurig tijdstip kan
voordoen.

De meest toegepaste vorm van veiligheidsbeschoeiing is beschoeiing met metalen caissons.

4.6.4.2 Beschoeiing met metalen caissons («boxsystemen»)

4.6.4.2.1 Beschrijving

Dit is de meest toegepaste techniek om leidingen op niet al te grote diepten te leggen.

De caisson (veiligheidskooi, sleepbox, enz.) vormt één geheel, vervaardigd uit twee (van metalen
profielen gemaakte) zijschotten die door middel van stempels met elkaar verbonden zijn. Hij is versterkt
met verticale stijlen (soms slechts één), waarop de stempels zijn bevestigd. De onderrand is afgeschuind,
om gemakkelijker in de grond te dringen.

De stempels zijn stevige hydraulische of schroefvijzels. Zij zijn met veerschoenen op de schotten
bevestigd om kleine vervormingen van de caisson te kunnen opnemen, waardoor de beschoeiing
gemakkelijker op haar plaats kan worden gebracht. De bevestiging van de onderste vijzel is, met het oog
op voldoende «buisdoorlaathoogte», in de hoogte verstelbaar.

Halve zwaluwstaartverbindingen die over de hele hoogte aan de uiteinden van de schotten zijn gelast,
maken aaneensluitende beschoeiing mogelijk waar dat nodig is.

Boxsystemen zijn geschikt voor sleuven tot 4 m diep en tussen 0,90 en 1,60 m breed.

4
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Figuur 4.8 Beschoeiing met metalen caissons
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Er bestaan ook speciale caissons voor inspectie- of andere putten.

4.6.4.2.2 Aanbrenging

In samenhangende grond kan de sleuf tot op haar uiteindelijke diepte worden uitgegraven, waarna de
caisson met behulp van een hijswerktuig op de bodem wordt neergelaten. Het verplaatsen van de box
kan gevaar opleveren.

In onsamenhangende grond worden caissons aangebracht door middel van binnenwerks ontgraven.
Doordat het aantal stempels beperkt is, kan de grond uit de beschoeiing worden geschept, waarbij de
caisson door zijn eigen gewicht in de grond zakt. Als gronddrukken dit inzakken vertragen, kan de
graafmachinist de zijschotten van de caisson (niet de stempels!) afwisselend aandrukken met zijn
graafbak.

De beschoeiing moet zowel bij het graven als bij het weer aanvullen gemakkelijk door de grond glijden.

Het aantal tegelijk te gebruiken caissons hangt van de te leggen buislengte af.

De beschoeiing kan worden als volgt worden voortbewogen:

- in samenhangende grond: door de caisson(s) met een graafmachine voort te trekken;
- in onsamenhangende grond: door telkens weer de box van achter de graafmachine naar voren te

brengen en vóór de machine te plaatsen.

De graafmachinist let erop dat alle arbeiders uit de sleuf zijn voordat hij de caisson verplaatst.

De gebruikte kooien moeten iets hoger zijn dan de sleuf diep is. Indien nodig moeten zij met
opzetstukken worden verhoogd.

Als de sleuf niet tot de volle diepte kan worden beschoeid, is het beter de caisson in het bovenste
gedeelte te houden en onder in de sleuf een klein gedeelte onbeschoeid te laten. In dit gedeelte – dicht
bij de bodem – is inkalving onwaarschijnlijk, of zal zij in ieder geval van beperkte omvang zijn.

In samenhangende grond kan het interessant zijn het onderste gedeelte van de ingraving tot aan de
uitwendige kruin van de buis onbeschoeid te laten:

- de materialen van de bedding en de omhulling kunnen dan worden aangebracht zonder dat er na
het uittrekken van de beschoeiing holten achterblijven;

- de beschoeiing kan worden verwijderd zonder de pas gelegde leiding te verstoren.

Figuur 4.9 Speciale beschoeiing voor inspectieputten
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4.6.4.3 Beschoeiing met geleidebalksystemen en metalen platen

4.6.4.3.1 Beschrijving

Met verticale ramen («ladders») en metalen platen worden caissons gemaakt.

De ramen bestaan uit twee geleidebalken, verbonden met schroefvijzels en verlengstukken waarvan de
lengte afhankelijk is van de breedte van de te graven sleuf. De metalen platen – met afgeschuinde
onderrand – schuiven in de geleidebalken.

Voor diepten van meer dan 3 m bestaan er ramen met dubbele geleidebalken, waarin twee platen naast
elkaar kunnen worden geschoven. Hierdoor worden diepten van 5 tot 7 m haalbaar.

4.6.4.3.2 Aanbrenging

Voor de aanbrenging gelden de volgende basisprincipes:

- eerst moet over een lengte van 6-7 m een verdieping («voorafgraving») van 1 m in het terrein
worden gemaakt;

- het eerste raam wordt loodrecht op de as van de te leggen leiding in de grond gezet;
- de buitenste platen worden in de geleidebalken geschoven;
- het tweede raam wordt over deze platen heen geschoven;
- de «kooi» wordt onder binnenwerks ontgraven in de grond gedrukt.

Het graafwerk voor de sleuf mag nooit dieper eindigen dan de beschoeiingsplaten reiken.

Bij het aanvullen is het belangrijk dat het aanvulmateriaal altijd boven de onderrand van de platen blijft,
om te voorkomen dat er holten achterblijven wanneer de platen worden weggetrokken. Ontstaan er
holten, dan moeten zij snel met een poedervormig materiaal worden aangevuld.

4.6.4.4 Beschoeiing met berlinerwanden

Het personeel moet geschoold zijn. Ondergrondse leidingen en obstakels vormen een belemmering voor
de toepassing van deze wanden.

De steunpalen, vervaardigd uit stalen I-profielen, moeten volkomen verticaal staan, met tussenafstanden
van maximaal 3 m. Tussen deze steunpalen worden van bovenaf houten balken of stalen schotten
ingebracht. Dit inbrengen gebeurt tijdens de ontgraving; de balken of schotten zakken dan ook mee
naarmate het graafwerk voortgaat.

Er moet in den droge worden gewerkt.

4
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Figuur 4.10 Beschoeiing met geleidebalksysteem en metalen platen
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4.6.4.5 Beschoeiing met damwanden

4.6.4.5.1 Beschrijving

Dit procédé vindt toepassing waar leidingen op zeer grote diepten moeten worden gelegd, in
onsamenhangende grond of als bemalen niet mogelijk is. De beschoeiing wordt vóór het graven
aangebracht.

Een damwand bestaat uit koud- of warmgewalste metalen profielen («damplanken») die in elkaar grijpen
en zo een continue grond- en waterkerende constructie vormen.

De beschoeiing bestaat uit een dubbele rij damplanken en uit slotverbindingen en stempels, in
verschillende aantallen naar gelang van de bodemgesteldheid en te bereiken diepte. Op de meeste
werken volstaat het echter een stevige gording op de kop van de damwand aan te brengen.

De sleuf blijft op die manier goed vrij, wat het leggen van leidingen vergemakkelijkt.

De damwand wordt onderin op zijn plaats gehouden door hem in de bodem van de ingraving te steken
of een extra gording aan te brengen.

Figuur 4.11 Berlinerwand

Figuur 4.12.a
Beschoeiing met damwanden

Figuur 4.12.b

Verschillende stappen bij de uitvoering:

1 Boring voor de aanbrenging van de profielen
2a/2b Inbrenging van het geboorde of geheide profiel
3 Eerste fase van het grondwerk en de beschoeiing
4 Verankering van de wand
5 Tweede fase van het grondwerk, aanbrenging van

de tweede beschoeiing
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Het is belangrijk het weerstandsmoment (I/v) van de damplanken en de stempeling na te rekenen,
waarbij de steek van de damplanken minimaal wordt gehouden om het uitgevoerde werk bij het
verwijderen van de beschoeiing zo weinig mogelijk te verstoren.

4.6.4.5.2 Aanbrenging

De wijze van aanbrengen moet worden gekozen met oog voor het terrein en de omgeving: schade aan
omliggende bebouwing, kabels, buizen, nutsleidingen, enz. moet worden vermeden.

Damwanden worden vóór het graven in de grond geheid of getrild. Het oppervlak waarop geheid wordt,
moet vlak zijn.

Om ontspanning van grond te voorkomen, is het gewenst fijn zand (of een gelijkwaardig materiaal)
tussen de dam- en de sleufwand aan te brengen.

4.6.4.6 Beschoeiing met lichte damwanden («smalwanden»)

4.6.4.6.1 Beschrijving

De beschoeiing bestaat uit dunne, afzonderlijke platen van geringe breedte, met stempels en
slotverbindingen.

Er kunnen verschillende soorten van gordingen worden gebruikt. Zij zijn van zeer eenvoudige,
ambachtelijke makelij en worden vervaardigd naar de afmetingen van de te maken ingraving als het om
repeterende werkzaamheden gaat; ook kunnen zij worden vervaardigd van profielen van
lichtmetaallegering, verbonden door middel van vijzels waarmee de afmetingen van de gording kunnen
worden aangepast.

4.6.4.6.2 Aanbrenging

In een vooraf gemaakte verdieping («voorafgraving») van een dertigtal centimeters wordt de gording
gelegd die als bovenverband voor de platen zal dienen.

De platen worden in de grond gebracht naarmate het graafwerk voortgaat. Daarbij wordt een steek van
een vijftiental centimeters aangehouden, om verloop van de onderzijde van de platen te voorkomen.

4
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Figuur 4.13 Beschoeiing met lichte damwanden
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4.7 Bijzondere aandachtspunten

4.7.1 Diverse dwarsleidingen – Nutsvoorzieningen

Als er onverwacht leidingen de sleuf kruisen, dient met de beherende instanties en nutsbedrijven naar
een oplossing te worden gezocht. Veiligheid moet steeds voorop staan.

4.7.2 Welvorming

In drassige grond met fijne bestanddelen (verzadigde leem of verzadigd zand) oefenen de gedeelten aan
weerszijden van de beschoeiing een verticale druk uit, waardoor er grond naar de bodem van de sleuf
terugvloeit. Hierdoor komt de stabiliteit van het riool in gevaar en kunnen ter weerszijden van de sleuf
verzakkingen optreden.

Dit verschijnsel wordt welvorming genoemd.

Er zijn twee oplossingen mogelijk:

- de beschoeiing een grotere steek geven. Hoe groot de extra insteekdiepte moet zijn, is afhankelijk
van de sleufdiepte, de grondsoort, de korrelverdeling van de grond en de grondwaterstand;

- de waterdruk op de sleufwanden wegnemen.

Figuur 4.14.a
Moeilijkheden door aanwezige nutsleidingen

Figuur 4.14.b

Figuur 4.15 Voorbeeld van welvorming Figuur 4.16 Welvorming

Damplanken

Grondwater-
spiegel 
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5.1 Algemeen

De oplegging is het deel van de constructie tussen de sleufbodem en de zijaanvulling of de afdekking,
waarop de buis rust.

Het bijzonder bestek bepaalt de soort van oplegging, de aard van de toe te passen materialen en de
dikte van de lagen in de omhulling. Een en ander is afhankelijk van de soort van buis (afmeting,
materiaal), de soort van ondergrond en de beoogde mechanische kenmerken.

Ter hoogte van de buiskragen moeten uitsparingen van geschikte grootte in de bedding worden
gemaakt. Dit voorkomt dat de buizen op de mofeinden rusten en zorgt voor een gelijkmatige verdeling
van de lasten (gewicht van de aanvulgrond, van de buizen zelf, van constructies, enz.) over de volle lengte
van de buizen.

Met andere woorden: de buizen moeten over de volle schachtlengte worden ondersteund, en de last
mag bij een harde ondergrond niet te veel op de voetlijn worden geconcentreerd.

De lengte en diepte van de uitsparingen hangen van de grootte van buizen af, en van de wijze waarop
de voegverbindingen worden gemaakt. De uitsparingen vergemakkelijken bovendien de uitvoering van
en de controle op de verbindingen. Na deze twee handelingen worden zij gevuld met het materiaal dat
ook voor de oplegging van de buizen is voorgeschreven.

Hoofdstuk 5
Het leggen van de buizen

Het leggen van de buizen

5

Hoofdstuk 5

b

c

OD

Figuur 5.1 De begrippen «oplegging» en «omhulling» (naar NBN EN 1610)

Verdere aanvulling

Zijaanvulling

Bedding

Afdekking

Onderstopping

Sleufbodem
Natuurlijke ondergrond

OD = Buitendiameter van de buis(schacht)
b = Dikte van de onderstopping (varieert tussen 0 en OD)
c = Dikte van de afdekking

Oplegging = Bedding + Onderstopping
Omhulling = Onderstopping + Zijaanvulling + Afdekking

= Ruimtebeslag door de kraag van de buis
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5.2 Gereedmaken van de sleufbodem

5.2.1 Algemeen

Als de sleuf tot op de bodem gegraven is, gaat de aannemer na of:

- de sleuf de gewenste diepte heeft;
- de leiding het voorgeschreven afschot zal hebben;
- de sleufbodem:

- effen en gelijkmatig is;
- droog genoeg is;
- voldoende draagvermogen bezit.

De grond op de bodem van de sleuf mag niet worden geroerd (overdiepte, enz.). Gebeurt dat toch, dan
moet het oorspronkelijke draagvermogen worden hersteld door middel van een geschikte methode die
door de opdrachtgever is goedgekeurd.

5.2.2 Stabiele sleufbodem

De sleufbodem moet worden geëgaliseerd onder het afschot dat in het ontwerp is voorgeschreven.

Als de sleufbodem ongelijkmatig is, moet de grond onder in de sleuf worden losgeharkt en, als de
grondsoort het mogelijk maakt, aangestampt om de buizen met de volle schachtlengte op een bodem
van gelijkblijvende kwaliteit te kunnen leggen.

Uitstekende voorwerpen zoals stenen, rots, wortels, organische stoffen, enz. moeten worden verwijderd
tot ten minste 10 cm onder de buizen. De oneffenheden of gaten die hierdoor ontstaan, worden gevuld
met geschikt materiaal: hetzelfde als voor de bedding.

Als het probleem zich bij het graafwerk over een heel leidingvak voordoet, wordt de voorgeschreven
diepte over de volle breedte van de sleuf met 10 tot 20 cm vermeerderd (overdiepte).

Figuur 5.2 Uitsparingen in de bedding, voor de moffen

JANEEN

b

c

OD

Figuur 5.3 10 tot 20 cm dieper uitgraven van de sleufbodem

Verdere aanvulling

Zijaanvulling

Bedding

Afdekking

Onderstopping

Sleufbodem
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5.2.3 Onstabiele sleufbodem

Soms heeft de sleufbodem niet het nodige draagvermogen en is hij ongeschikt om een goede bedding
te vormen (samendrukbare grond, «rubbergrond», enz.).

Gebrek aan draagvermogen kan worden aangetoond door middel van een meting met de lichte
slagsonde van het OCW (APM 50.03).

Er moet dan, afhankelijk van de aangetroffen grond en de streefwaarde voor het draagvermogen, een
van de hierna beschreven technieken worden toegepast om het draagvermogen te verhogen:

- de ongeschikte grond vervangen.

De slechte grond wordt vervangen door een materiaal met mechanische kenmerken die de
sleufbodem het gewenste draagvermogen kunnen geven.

Er moet worden uitgegraven tot op voldoende draagkrachtige grond en de overdiepte moet
volgens de voorschriften in het speciaal bestek worden aangevuld met:

- steenslag omgeven met geotextiel;
- gestabiliseerd zand;
- schraal beton;
- of een onderfunderings- of zelfs een ongesorteerd materiaal;

- de leiding ondersteunen (met palen, enz.).

Als er veel water in de sleuf komt, moet een extra, drainerende bedding worden aangebracht, om de
eigenlijke bedding in betere omstandigheden te kunnen aanbrengen.

Deze drainerende bedding kan bijvoorbeeld bestaan uit steenslag 20/40, omgeven met geotextiel. Het
geotextiel is belangrijk om wegspoelen van fijn materiaal en latere verzakkingen te voorkomen.

5.3 Uitvoering van de bedding

5.3.1 Aanbrenging direct op de sleufbodem (natuurlijke grond)

Als de natuurlijke sleufbodem stabiel is en uit homogene, losse, voldoende fijn gegradeerde grond (zand,
weinig samenhangend materiaal) bestaat, mogen de buizen direct op deze grond worden gelegd, mits in
den droge kan worden gewerkt.

De sleufbodem vormt dan zelf de bedding.

5
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Figuur 5.4 Aanbrenging op de sleufbodem

Verdere aanvulling

Zijaanvulling

Afdekking
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Sleufbodem= bedding
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5.3.2 Aanbrenging op aangevoerd materiaal

Als de sleufbodem ongeschikt is om buizen op te leggen (bijvoorbeeld rotsgrond, enz.), wordt de
aanwezige grond vervangen door aangevoerd materiaal, om een bedding te vormen die de lasten (eigen
gewicht, aanvulling, verkeer, enz.) goed over de volle lengte van de buizen verdeelt.

De stabiliteit van de aanwezige grond en de mechanische spanningen bepalen welke materialen in de
bedding kunnen worden toegepast.

Bevroren materialen komen niet in aanmerking.

De bedding kan bestaan uit geschikt aanvulmateriaal zoals zand of zandcement; tenzij de
aanbestedingsstukken anders voorschrijven, wordt zand gebruikt.

5.4 Aanbrenging van de buizen

5.4.1 Algemeen

Zoals eerder gezegd, wordt in de regel van stroomaf- naar stroomopwaarts gewerkt. De buizen worden
zo gelegd, dat het water naar het spie-eind toe stroomt (dus met de kragen naar boven gericht) – niet ter
wille van de waterdichtheid, maar omdat de buizen dan gemakkelijker in elkaar kunnen worden gezet.

Elke buis wordt met het spie-eind in het moereind van de vorige gebracht, of in een overschuifmof die
tevoren op die voorgaande buis is bevestigd.

In de zeer zeldzame gevallen dat de buizen met het spie-eind in de legrichting moeten worden
aangebracht, moet bijzondere aandacht worden besteed aan de netheid van de verbinding (een stuk
doek of polyethyleen op de bodem onder de verbinding aanbrengen).

5.4.2 Gereedmaken van te leggen buizen

5.4.2.1 Inspectie

Voordat een buis in de sleuf wordt gelegd, moet worden nagegaan of tijdens het uitrijden en de overige
behandelingen (vervoer, opslag) die zij heeft ondergaan:

- de buis en de buiseinden niet beschadigd zijn;
- het voegverbindingselement nog steeds aanwezig en onbeschadigd is.

b

c

OD

Figuur 5.5 Aanbrenging op aangevoerd materiaal

Verdere aanvulling

Zijaanvulling

Afdekking

Onderstopping

Bedding
Sleufbodem
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Het is verboden buizen te leggen die gebarsten zijn, of buizen waarvan de kraag of het spie-eind
gebreken vertoont of waarvan de rubberring beschadigd is.

Verdachte gedeelten moeten met veel water worden natgegoten om barsten aan de einden,
afbrokkeling of andere gebreken op te sporen. Beschadigde buizen moeten duidelijk worden gemerkt,
opdat zij niet verwerkt worden voordat de nodige maatregelen zijn genomen.

Kleine onregelmatigheden of krassen die de waterdichtheid van de verbinding kunnen bedreigen,
moeten zorgvuldig worden weggeschuurd zonder plaatselijk rondingen af te vlakken. Zijn de gebreken
te ernstig, dan moet het uiteinde van de buis worden bewerkt om het weer het vereiste profiel te geven.

Bij PVC-, PE- en gresbuizen die slag- of stootschade vertonen, moet indien nodig het advies van de
fabrikant worden gevraagd. Eventueel kan worden overwogen het gave gedeelte van de buis toch nog te
gebruiken. Geplette of gebarsten buiseinden kunnen worden verwijderd door ze ver genoeg af te zagen,
waarna het uiteinde van de buis kan worden bewerkt. Buizen die een ingreep hebben ondergaan om ze
weer bruikbaar te maken, moeten worden gemerkt. Zij zijn dan bij proeven gemakkelijk te herkennen.

5.4.2.2 Afkorten van buizen

Vaak moeten buizen van niet-standaardlengte («passtukken») worden gebruikt om het tracé volgens het
grondplan (met bijvoorbeeld een nauwkeurig aangegeven inspectieput) te kunnen volgen of een
aansluiting te kunnen maken.

Er moeten dan met geschikt gereedschap buizen worden doorgezaagd, volgens de aanbevelingen van
de fabrikant. De zaagsneden moeten zo zijn, dat de verbindingen die met de passtukken worden
gemaakt voldoening schenken. Binnen- en buitenbekledingen moeten strikt volgens de aanwijzingen
van de fabrikant worden hersteld.

5.4.2.3 Voorbereiding van het verbinden

5.4.2.3.1 Algemeen

De wijze van verbinden hangt van de soort van buizen af, en van de aanbevelingen van de fabrikant.

5.4.2.3.2 Overschuiven van moffen of bochtstukken

Bij kraagloze buizen wordt een mof over het spie-eind geschoven voordat de buis in de sleuf wordt
neergelaten.

5.4.2.3.3 Aanbrengen van niet-voorgemonteerde voegverbindingen

Niet-voorgekleefde voegverbindingen worden aangebracht nadat:

- de staat van de ring is nagekeken;
- het spie-eind afgebraamd is (als de ring op het spie-eind wordt bevestigd);
- de insteekruimte schoongemaakt is (als de ring in de mof wordt bevestigd).
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Controleer elke buis en elke afdichtingsring.
Mof en spie moeten droog en schoon zijn.

Gebruik alleen ringen die door de fabrikant zijn meegeleverd !
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De ring moet gelijkmatig om het spie- of in het moereind knellen.

Als de ring op het spie-eind moet komen, kan hij bijvoorbeeld worden opgelicht in vier punten die
gelijkmatig over de omtrek verdeeld zijn (zie de bovenstaande tekening).

Als de afdichtingsring in een uitsparing in de mof moet komen:

- wordt hij bij kleine diameters in een hartvorm gebogen, met de lippen naar de bodem van de
buiskraag gericht;

- kan hij bij grote diameters het best in een kruisvorm worden gevouwen.

A. Rolring op het spie-eind (komt steeds minder voor)

De rolring wordt naar het uiteinde van het spie-eind getrokken. Heeft hij de vorm van een druppel, dan
moet de punt van de ring naar het spie-eind wijzen.

B. Glijring in een groef op het spie-eind (komt steeds minder voor)

Let er vooral op dat de groef helemaal schoon is. Druk de ring gelijkmatig in de groef.

Figuur 5.6 Bevestiging van een afdichtingsring op een spie-eind

Figuur 5.7 Aanbrenging van een rolring

Figuur 5.8 Aanbrenging van een glijring
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C. Glijring tegen een stootrand op het spie-eind

Schuif de ring tegen de stootrand aan. Richt de punt (of het smal uitlopende gedeelte) van de ring naar
het uiteinde van de spie.

D. Glijring in een groef in de mof

Steek de ring in de groef en druk hem aan weerszijden aan, over de volle omtrek van de groef. Let erop
dat deze groef helemaal schoon is.

5.4.2.4 Overtrek

Als de omgevende grond zeer corrosief is, moeten sommige materialen, zoals gietijzer, met een folie
worden overtrokken om ze een aanvaardbare levensduur te bezorgen.

Een polyethyleenovertrek (of «-kous») bestaat uit een polyethyleenfolie van lage dichtheid, die over de
buis wordt getrokken en ertegen wordt aangedrukt wanneer zij gelegd wordt. Deze «kous» moet de
bescherming die de buitenbekleding van de buis biedt, aanvullen waar de grond erg corrosief is of waar
zwerfstromen voorkomen.

Basisrichtlijnen

Voordat zij overtrokken worden, moeten buizen en verbindingsstukken zo droog en schoon mogelijk
zijn. Meer bepaald mag er geen aarde tussen de buis en het overtrek zitten.

De bedding en de natuurlijke ondergrond mogen geen grove bestanddelen bevatten die de
polyethyleenfolie tijdens of na het leggen van de buis kunnen beschadigen (onder de druk van de grond,
het gewicht van de volgelopen leiding, rollende lasten).

De polyethyleenfolie moet zo goed mogelijk tegen de buizen aansluiten (vandaar het belang van
omslagplooien en afbindingen).

De overtrekken van buisschachten en buisverbindingen moeten elkaar zo overlappen, dat de leiding
over de volle lengte beschermd is.
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Figuur 5.9 Aanbrenging van een glijring

Figuur 5.10 Aanbrenging van een glijring
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5.4.3 Controle en gereedmaken van de vorige buis

5.4.3.1 Ligging

Voordat een nieuwe buis wordt ingeschoven of -getrokken, wordt nagegaan of de vorige niet verschoven is.

5.4.3.2 Vrijmaken

De vorige buis wordt goed vrijgemaakt en het materiaal waarmee zij eventueel voorlopig is dichtgestopt,
wordt verwijderd.

De bescherming op het uiteinde van een gelegde buis mag pas bij het aansluiten van de volgende
worden weggenomen. Voorkomen moet worden dat er ongewenste materialen in de buizen
terechtkomen; gebeurt dat toch, dan moeten deze materialen worden verwijderd.

5.4.3.3 Schoonmaken en inspecteren van het uiteinde

Als de afdichtingsring zich in de mof bevindt:

- maak hem dan eveneens schoon: er mogen geen steentjes of andere bestanddelen tussen de lippen
en de groeven bijven zitten;

- ga na of de de ring over de hele omtrek goed aansluit.

Specifiek voor buizen zonder voorgemonteerde afdichtingsring:

- maak de uitsparing voor de afdichtingsring schoon (verwijder aarde, zand, enz. die zich erin hebben
vastgezet).

Maak de binnenzijde van de mof zorgvuldig schoon.

Figuur 5.11 Schoonmaken van de uitsparing voor
de afdichtingsring

Figuur 5.12 Buis met slecht schoongemaakte
uitsparing voor de afdichtingsring
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5.4.4 Leggen van een buis

5.4.4.1 Neerlaten

Als de nodige controles zijn gebeurd, wordt de buis op de bedding neergelaten met behulp van een
geschikt en gekeurd hijswerktuig.

Buizen, voegverbindingen en aansluitstukken moeten voorzichtig in de sleuf worden neergelaten, met
materieel dat geschikt is voor de zwaarte van de last (zie § 2.5) en de diepte van de sleuf.

De buis wordt op de bedding gelegd, in de aslijn van de leiding.

Als de legrichting aangegeven is (bijvoorbeeld door een merkteken op de kruin van de buis), moet deze
aanwijzing worden gevolgd. Dit is nodig bij:

- sommige buizen van gewapend beton, als het wapeningsnet ovaal is;
- gresbuizen, om te voorkomen dat de bodem van de leiding oneffenheden vertoont door het

bakproces van het materiaal.

5.4.4.2 Gereedmaken van het spie-eind

Maak het spie-eind van de buis schoon.

5.4.4.2.1 Buizen van gietijzer of GVP

Ga na of de vereiste afschuining aanwezig is (bij afgezaagde buizen moet deze afschuining worden
hersteld).

Zoek naar een merkteken op het spie-eind van de buis. Is er geen, breng er dan een aan op de schacht,
op een afstand van het uiteinde die gelijk is aan de insteekdiepte min 10 mm.

5.4.4.2.2 Gresbuizen 

Maak ook de afdichtingsring schoon als die op het spie-eind zit.

5.4.4.3 Aanbrenging van glijmiddel

Buizen zijn gemakkelijker in elkaar te zetten door een glijmiddel in gelvorm aan te brengen. Dit middel
reduceert de uit te oefenen schuif- of trekkracht tot minder dan een derde.

De aanbrenging moet zeer zorgvuldig gebeuren.

Een groot deel van de problemen op bouwplaatsen is te wijten aan onzorgvuldige aanbrenging van het
glijmiddel. Besparen op glijmiddel is een grove vergissing.
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Figuur 5.13 Neerlaten van een buis in een sleuf



54

Houd het glijmiddel schoon. Het moet over de hele omtrek (360 °) van het in te smeren gedeelte worden
aangebracht.

Let er vooral op dat ook de onderzijde van het insteekgedeelte behandeld wordt.

Houd het ingesmeerde gedeelte schoon.

5.4.4.3.1 Betonbuizen 

Het glijmiddel wordt maar op één buiseind (dat zonder de voegverbinding) aangebracht.

Breng het middel dik aan, met een handschoen. Uitstrijken met een borstel verdient geen
aanbeveling.

5.4.4.3.2 GVP-buizen 

Het glijmiddel moet op beide buiseinden worden aangebracht.

Breng de glijpasta aan op:

- het zichtbare gedeelte van de afdichtingsring (in de mof van de aan te sluiten buis);
- de afschuining en het spie-eind van de reeds gelegde buis.

De pasta wordt in voldoende hoeveelheid met een verfkwast uitgestreken.

5.4.4.3.3 Gietijzeren buizen

Het glijmiddel moet op beide buiseinden worden aangebracht.

Breng de glijpasta aan op:

- het zichtbare gedeelte van de afdichtingsring;
- de afschuining en het spie-eind van de aan te sluiten buis.

De pasta wordt in een redelijke hoeveelheid met een verfkwast uitgestreken.

5.4.4.3.4 Gresbuizen 

Het glijmiddel moet op beide buiseinden worden aangebracht.

Breng de glijpasta aan op:

Gebruik alleen glijmiddel dat door de buizenfabrikant is geleverd!
Houd u aan de hoeveelheden die de fabrikant voorschrijft.

Smeer de mof in als de ring op het spie-eind zit.
Smeer het spie-eind in als de ring in de mof zit.
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5.4.4.4 Alignement

Het voorgeschreven afschot en alignement worden gerealiseerd met behulp van correct gebruikte
meetapparatuur (luchtbelwaterpas, zichtje, laser). Blindelings op de laser vertrouwen is gevaarlijk, omdat
hij aangestoten, verplaatst of zelfs defect kan zijn. Bij twijfel is een keuring van de laser aan te bevelen.

Het afschot kan ook worden nagegaan door het niveau van elke inspectieput te meten.

Elke morgen moet worden nagekeken of de inspectieput waarin de laser is opgesteld geen beweging
(door opstuwing van grondwater, zwelling van grond, enz.) heeft ondergaan.

5.4.4.4.1 Verticaal (hoogte)

De hoogteligging (en het afschot) van een buis
(kunnen) kan worden nagemeten met:

- een laserapparaat (aanbevolen): de laserstraal
wordt zo ingesteld, dat zij overeenstemt met
het te realiseren afschot. De straal wordt op
een maatlat of een waterpasbaak gericht;
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Figuur 5.14.a
Aanbrenging van glijmiddel op de buiseinden

Figuur 5.14.b

Figuur 5.15 Glijmiddel

Figuur 5.16 Nameten van de hoogteligging met
een laserapparaat

a. het voorvlak van de afdichtingsring b. de mof van de reeds gelegde buis
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- een waterpas of een theodoliet: eerst
wordt het hoogteverschil tussen de
vizierlijn en de voetlijn van de buis
gemeten. Dan wordt de hoogte van
de buis ten opzichte van een
peilmerk bepaald met behulp van
een waterpasinstrument;

- richtlatten en -plankjes («zichtjes»):
met tussenafstanden van ten minste
50 m worden (minstens drie)
richtplankjes uitgezet. De
hoogteverschillen tussen de
uiterste zichtjes worden berekend
uit het voorgeschreven afschot. De
afstand tussen deze uiterste
zichtjes is bekend, zodat de hoogteligging kan worden nagerekend.

5.4.4.4.2 Horizontaal (richting) 

Met jalons, richtlatten met maatverdeling of een laserapparaat wordt nagegaan of de buizen in de juiste
richting liggen.

Figuur 5.17 Nameten van de hoogteligging met een
theodoliet

Figuur 5.18.a
Nameten van de richting

Figuur 5.18.b

Figuur 5.19 Nameten van het afschot
met een laserapparaat

Figuur 5.20 Richtpunt voor een
laserbron
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5.4.4.5 Bijschikken van een buis

5.4.4.5.1 Tracé en lengteprofiel 

De buizen worden op de gewenste hoogte en in de aangegeven richting in het tracé gelegd, binnen de
perken van de afwijkingen die het ontwerp toestaat.

Controleer voordat u een buis met de vorige verbindt of de bedding de juiste hoogte heeft en of de buis
op haar volle lengte rust.

5.4.4.5.2 Verbinden 

Verplaats liever geen buizen meer die al in elkaar zijn gezet!

Het spie-eind moet goed in de mof van de vorige buis worden gecentreerd door het op de
inlaatdiameter te laten rusten. Het uiteinde van de buis wordt daartoe iets in de insteekopening
gebracht. Bij grote diameters gaat het centreren gemakkelijker met behulp van een of meer voorlopige
houten wiggen.

De ligging van een buis ten opzichte van de vorige is van het grootste belang:

- de centrering moet zeer nauwkeurig zijn, opdat de (voor)gemonteerde voegverbinding niet wordt
uitgerukt;

- de buis moet zich goed in het midden bevinden, opdat de mof van de vorige buis bij het inbrengen
niet openbarst.

Bij het verbinden verdient het – vooral bij grote diameters – de voorkeur dat de in te brengen buis aan
een kraan is gehaakt. Voordat de buis in de vorige wordt getrokken of geschoven, moet de spleet tussen
mof en spie over de hele omtrek gelijk zijn.
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Figuur 5.21 Afbrokkelende buisverbinding

De buis wordt vóór de mof van de
eerder gelegde buis gebracht en

centrisch en gelijkmatig in deze mof
getrokken of geschoven zonder al te

grote spanningen te veroorzaken, om
de voegverbinding niet te

beschadigen.

Figuur 5.22 Ineenzetten van buizen
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Let erop dat er tijdens het verbinden geen aanvulmateriaal in de voegverbinding raakt.

Zet buizen altijd in een rechte lijn in elkaar, zonder hoekverdraaiingen. Is zo’n verdraaiing nodig, dan mag
zij pas worden uitgevoerd nadat de buizen recht in elkaar zijn gezet. Houd in dat geval rekening met het
maximum dat de fabrikant toestaat.

5.4.4.5.3 Verbindingsmethoden

De verbinding met de vorige buis kan worden gemaakt met een van de hierna beschreven methoden.
De keuze is afhankelijk van:

- de soort van buis;
- de diameter van de buis;
- het gewicht van de buis;
- de lengte van de buis;
- de legdiepte.

De krachten die in normale omstandigheden (buizen op één lijn, glijmiddel op de uiteinden) moeten
worden uitgeoefend om buizen in elkaar te zetten, verschillen naar gelang van het materiaal (zie de
aanbevelingen van de fabrikant).

A. Met trekwerktuigen

Een van de aanbevolen methoden bestaat erin, trekwerktuigen te gebruiken. Meer bepaald gaat het om
een of meer spanlieren of een klemsysteem om de buizen in elkaar te trekken. Deze methode biedt het
voordeel dat de kracht in de as van de leiding wordt uitgeoefend en dat er geen ongecontroleerde
bewegingen optreden.

De trekkracht kan uitstekend worden verdeeld, en de buis kan mooi recht worden ingetrokken.

Figuur 5.23 Intrekken van buizen met spanlieren en baddings (doorsnede)

Figuur 5.24 Intrekken van buizen met spanlieren

Klem Spanlieren Balk
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De lier wordt opgespannen tussen een vast aangrijpingspunt (mof of badding in een een stroomafwaarts
gelegen inspectieput) en een badding of eindhaken aan het moereind van de buis. Hoe groter de
diameter van de buis, hoe meer lieren er nodig zijn.

De badding moet minstens 15 cm breed zijn.

B. Met een hydraulische vijzel

Er kan ook, met behulp van een hydraulische vijzel, een drukkracht worden uitgeoefend in de aslijn van
de leiding. De kracht om de buizen in elkaar te schuiven wordt geleverd door een horizontale
hydraulische vijzel, die vanuit een star steunpunt met een stuk hout tegen het uiteinde van de buis drukt.

Zo kan bijvoorbeeld een centrische druk worden uitgeoefend door een vijzel, geklemd tussen de
vastgezette graafbak van een laadschop en een badding waarmee de in te schuiven buis beschermd
wordt.

Ook hier kan de kracht mooi in de aslijn van de leiding worden uitgeoefend.

Deze methode wordt ook ook toegepast om leidingen door te persen (sleufloze techniek).
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Figuur 5.25 Trekklemsystemen

Figuur 5.26 Buizentrekker

11
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Figuur 5.27 Opschuiven van buizen met een hydraulische vijzel

1 Stut
2 Vijzel
3 Houten balk
4 Hijsband
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C. Met de grijperbak van een kraan

Bij de derde methode (die het gebruikelijkst is) worden de buizen in elkaar gezet met behulp van de
grijperbak van een kraan.

Hier is de grootste voorzichtigheid geboden! Ongecontroleerde bewegingen en krachten kunnen
gemakkelijk schade veroorzaken.

Deze techniek is wel aanvaarbaar voor gresbuizen.

Zorg altijd voor een houten balk tussen de buis en de
uitgeoefende kracht.

3

1

2

Figuur 5.29 Opschuiven van buizen met de grijperbak van een kraan en een hijsband

Figuur 5.28 Inschuiven van buizen met de grijperbak van een kraan

Figuur 5.30 In-elkaar-zetten van buizen: verkeerd gebruik van de
grijperbak van een kraan

1 Grijperbak
2 Hout
3 Hijsband
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D. Met de hand

De laatste methode is in elkaar zetten met de hand. Zij wordt vooral bij kleine buisdiameters (≤ 200 mm)
toegepast. Er zijn twee technieken:

a) met een hefboom: tussen de buis en de in de grond gestoken hefboom (stootijzer) wordt een stuk
hout gelegd en er wordt een drukkracht uitgeoefend;

b) met een inschuifapparaat: de hefboom wordt achter de kraag van de voorgaande buis geplaatst, en
op het eind van de in te brengen buis wordt een ring bevestigd. Via een ketting wordt de de op de
hefboom uitgeoefende kracht op de ring overgebracht.

5.4.4.5.4 Toleranties op de insteekdiepte

Laat altijd een minimale speling (afhankelijk van de buisdiameter) tussen twee buizen, zodat zij
eventuele bewegingen kunnen opnemen zonder schade op te lopen.

De grootte van de spleet tussen spie en mof moet binnen de grenzen blijven die de fabrikant opgeeft. Er
is ook een maximum. Vraag ernaar bij de fabrikant.

Voor betonbuizen geldt bijvoorbeeld:
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Figuur 5.31 Manuele methode om buizen in elkaar te zetten

Min. ≥ 5 mm

Max.

Figuur 5.32 Tolerantie voor de ruimte tussen twee buizen
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Bij buizen met een glijring moet de ring naar zijn juiste plaats rollen. Hij mag niet uit zijn groef komen of
bij het in-elkaar-zetten over de stootrand heen schuiven. Controleer bij twijfel altijd of de ring op de
juiste plaats zit.

De positie van een elastomeerring kan altijd worden nagegaan door in de ringvormige ruimte tussen
spie en mof een duimstok tot tegen de ring te steken: de duimstok moet over hele omtrek even diep
gaan.

Figuur 5.33 Nameten van de positie van de afdichtingsring

Figuur 5.34.bFiguur 5.34.a
Axiale verplaatsing

Figuur 5.35.bFiguur 5.35.a
Radiale verplaatsing

Figuur 5.36.bFiguur 5.36.a
Hoekverdraaiing

Fout: buiten tolerantie

Fout: buiten tolerantie

FoutCorrect



63

De maximaal toegestane axiale verplaatsing en hoekverdraaiing zijn afhankelijk van de materiaalsoort, in
samenhang met de soort van buis. De gegevens van de fabrikant gelden steeds als uitgangspunt.

Let wel: bij een combinatie van axiale verplaatsing en hoekverdraaiing vervallen de toleranties, omdat
daar de verbinding aan één kant van het spie-eind meer zal openstaan dan toelaatbaar is.

Radiale verplaatsingen > 10 mm worden niet geduld.

5.4.4.6 Bijschikken in de hoogte

Als een buis in de hoogte moet worden bijgeschikt, moet dat gebeuren door de oplegging te verhogen
of te verlagen, waarbij telkens nagegaan wordt of de buis op haar volle lengte rust. Dit bijschikken mag
nooit gebeuren door een plaatselijk een wig te laten zitten.

Als het afschot onjuist is, moet de hoogte van de bedding worden aangepast door materiaal weg te
nemen of toe te voegen. De buis wordt daartoe iets opgetild met het hijswerktuig waarmee ze is
aangebracht. De hoekverdraaiing die de fabrikant toestaat, mag bij dit optillen niet worden
overschreden.

De mogelijkheden tot bijschikken in de hoogte zijn beperkt. Bij grote niveaucorrecties moet de bedding
worden aangepast.

5.4.5 Dichtstoppen

Er moet rekening mee worden gehouden dat
het bij een werkonderbreking van enige duur
nodig kan zijn de uiteinden van de buizen
tijdelijk dicht te stoppen.

5
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Figuur 5.37 Correctie van de hoogteligging: verkeerd gebruik
van de grijperbak van een kraan

Figuur 5.38 Gevolg van niet-dichtstoppen van buizen
bij een werkonderbreking

Het is verboden de hoogteligging van een buis te corrigeren
door er met de grijperbak van een kraan op te drukken of te stoten

zonder eerst een houten balk aan te brengen.
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5.4.6 Verankeren

Verankeren is alleen bij «lichte» buizen nodig.

Als de werkzaamheden voor een korte of langere tijd onderbroken worden, kunnen deze buizen gaan
drijven en omhoogkomen. Dit gevaar bestaat als de sleuf bij hevige regenval of bij een defect aan de
pompinstallatie onder water komt. De buizen hebben dan de neiging om te gaan drijven, doordat de
uiteinden zijn dichtgestopt om geen water of grond in de buizen toe te laten.

Dit drijven is te voorkomen door de buizen altijd voldoende af te dekken.

De minimale hoogte van de afdekking kan ruwweg worden berekend als H = 0,7 x OD. Deze hoogte
biedt voldoende zekerheid.

Is deze hoogte niet haalbaar, dan moet een nauwkeuriger berekening plaatsvinden.

Als de buizen ondiep worden aangebracht, kan de aanwezigheid van water in de grond overigens
hetzelfde effect hebben, zelfs als de sleuf al aangevuld is.

Ook als de grond blijvend of bij gelegenheid met water verzadigd kan raken, moet de hoogte van de
afdekking nauwkeuriger worden berekend en moeten indien nodig bijzondere «verankerings»-
maatregelen worden genomen.
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6.1 Algemeen

Bij vriesweer of hevige regen kunnen beter geen sleuven worden aangevuld.

In het vorige hoofdstuk is de uitvoering van de bedding al behandeld. De «omhulling», die in dit
hoofdstuk aan bod komt, omvat de onderstopping, de zijaanvulling en de afdekking.

Er moeten altijd ten minste twee buizen zichtbaar blijven voordat de sleuf wordt aangevuld.

Om doorponsing in het bovenste gedeelte van de leiding te voorkomen, verdient het aanbeveling boven
de kruinlijn van de buizen een afdekking c van minstens 200 mm (of zelfs 300 mm) dikte aan te houden.

De wijze van aanvullen verschilt naar gelang van de bestemming aan de oppervlakte (rijbaan, trottoir of
groene ruimte).

Hoofdstuk 6
Omhulling en verdere aanvulling

Omhulling en verdere aanvulling

6

Hoofdstuk 6

b

c

OD

Figuur 6.1 Omhulling en verdere aanvulling

Verdere aanvulling

Zijaanvulling

Bedding

Afdekking

Onderstopping

Sleufbodem
Natuurlijke ondergrond

a

a‘

Figuur 6.2 Aanvullen van een sleuf
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Bij de keuze van het verdichtingsmaterieel, het aantal werkgangen van dit materieel en de laagdikte vóór
verdichting moet rekening worden gehouden met:

- het te verdichten materiaal;
- het buismateriaal (sterkte, stijfheid, enz.);
- de afstand tussen het actieve gedeelte van het verdichtingswerktuig en de buizen;
- de beschikbare ruimte tussen de buizen en de wand van de sleuf.

Het verdichtingsmaterieel moet op een redelijke, door de buizenfabrikant aanbevolen minimumafstand
d van de leiding blijven; naar gelang van het vermogen van het materieel (licht of zwaar) en de soort van
buis is dat 25 cm tot 1 m. Dicht bij de buizen wordt indien nodig met de hand verdicht (stamper).

De sleuf wordt over de volle breedte gelijkmatig aangevuld, in opeenvolgende lagen van gepaste dikte
(tussen 10 en 40 cm – zie figuur 6.7).

Elk van deze lagen moet gelijkmatig worden verdicht, om een homogene dichtheid te verkrijgen.

De omhulling is een belangrijke zone voor de toekomstige stabiliteit van de constructie: zij zet de buis
vast en draagt de zijdelingse gronddruk gelijkmatig op de leiding over.

L / 2 L L / 2

Figuur 6.3
Sleuf onder een rijbaan

6

4

3

2

1

Figuur 6.4
Sleuf onder een trottoir

4

3

2

1

Figuur 6.5
Sleuf onder een groene ruimte

7

5

2

1

1. Bedding
2. Omhulling
3. Onderste gedeelte van de verdere aanvulling
4. Bovenste gedeelte van de verdere aanvulling
5. Verdere aanvulling
6. Rijbaan 
7. Teelaarde

d
d

Figuur 6.6 Bepaling van de minimumafstand d

Actief gedeelte van het
verdichtingswerktuig
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Als de omhulling niet goed is uitgevoerd, dit wil zeggen als het materiaal om de buis niet zorgvuldig
verdicht is en/of als er holten onder de buis blijven, kunnen er zich problemen voordoen zoals
onrondheid (bij halfstijve buizen van GVP, PVC, PE, enz.), barsten of zelfs platdrukken (stijve buizen).

Ter hoogte van en dicht bij aftakkingen van buizen moet de verdichting zeer zorgvuldig worden
uitgevoerd. De aftakkingen mogen niet worden beschadigd.

Beschoeiing wordt verwijderd naarmate de sleuf aangevuld wordt, om de wanden stabiel te houden. De
verwijdering moet zeer zorgvuldig gebeuren: een verkeerde handeling kan ernstige gevolgen hebben
voor het draagvermogen, het tracé en het lengteprofiel.

6.2 Omhulling

6.2.1 Omhullingsmaterialen

De omhulling wordt uitgevoerd met materialen die niet kunnen wegspoelen als dat gevaar bestaat. In
sommige omstandigheden, bijvoorbeeld bij aanwezigheid van grondwater, kan het nodig zijn de
buisomhulling met geotextiel te omgeven.

De keuze van omhullingsmaterialen is afhankelijk van:

- de buisdiameter;
- het buismateriaal;
- de aard van het terrein.

6
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Omhulling en verdere aanvulling

Min. 30 cm

Min. 1 m

Figuur 6.7 Gebruik van verdichtingsmaterieel

Beton
Gres

Voorbeeld : tandemwals met
twee trilrollen

Figuur 6.8.bFiguur 6.8.a
Gevolgen van slechte omhulling

Belasting Barsten

Onvoldoende
dichtheid

Onrondheid 
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Zij moeten blijvende stabiliteit en mechanische duurzaamheid van de leiding waarborgen.

Deze materialen worden bepaald in het bijzonder bestek en voldoen aan de voorschriften van het
ontwerp.

Het kan gaan om:

- de oorspronkelijke grond, als hij geschikt is: verdichtbaar, vrij homogeen, geen bestanddelen (te
grote elementen, organisch materiaal, enz.) die de buizen kunnen beschadigen;

- de oorspronkelijke grond verbeterd met additieven zoals kalk of cement, als hij onvoldoende
draagvermogen bezit;

- aangevoerd materiaal zoals zand, gestabiliseerd zand, schraal beton, enz.

6.2.2 Uitvoering van de omhulling

Voordat de sleuf wordt aangevuld, moeten de waterdichtheid, de hoogte, het afschot en de aansluitingen
nog een laatste keer visueel worden gecontroleerd.

De wijze waarop de omhulling uitgevoerd wordt, is grotendeels afhankelijk van de diameter van de
buizen:

- bij kleine diameters (< 400 mm) kan de omhulling in één keer worden aangebracht.

200

Figuur 6.9 Voorbeeld van een omhulling bij een buisdiameter van 200 mm

Bedding

Beschoeiing

Figuur 6.10.a
Verdichting van de omhulling van buizen

Figuur 6.10.b
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- bij grote diameters moet de omhulling in meer dan één laag worden aangebracht.

Hoe groter de diameter, hoe moeilijker het wordt om het materiaal dat onder de buizen komt (de
«onderstopping») te verdichten. Het is trouwens aan te raden daar een materiaal zoals gestabiliseerd
zand, schraal beton, enz. toe te passen.

Bij het uitvoeren van de omhulling moet in het bijzonder worden gelet op de volgende punten:

- breng het omhullingsmateriaal aan weerszijden van de buis gelijkmatig aan;
- verdicht symmetrisch, zonder dat de buis verschuift;
- onderstop de leiding zorgvuldig, zodat de holten onder de buizen goed worden gevuld met

behoorlijk verdicht materiaal.

De verdichting van elke laag wordt in vier punten gecontroleerd met een lichte slagsonde. De
gemiddelde indringing per slag mag niet groter zijn dan 40 mm.

Als het voorgeschreven draagvermogen niet gehaald wordt, moet de betrokken laag opnieuw worden
verdicht.

Enkele bijkomende regels:

6.3 Verdere aanvulling

De verdere aanvulling moet worden aangebracht volgens de voorschriften van het ontwerp, waarbij het
grondverzet aan de oppervlakte beperkt moet blijven.

6.3.1 Materialen voor de verdere aanvulling

De sleuf wordt dichtgemaakt met materialen die voldoen aan het bijzonder bestek.

6.3.1.1 Oorspronkelijke grond 

Uitgegraven grond die als aanvulmateriaal wordt gebruikt, moet van goede kwaliteit zijn. Hij mag geen
stenen bevatten die groter zijn dan een derde van de dikte van een te verdichten laag.

Evenals bij de omhulling kan deze grond worden verbeterd met kalk of cement.

Als er geen weg boven de leiding moet komen, mag in de regel met de uitgegraven grond worden
aangevuld.

6

Hoofdstuk 6
Omhulling en verdere aanvulling

Stoot niet met verdichtingsmaterieel op een leiding
(de buizen kunnen barsten).

Beschadig uitstekende moffen niet.

Vergeet niet het volume te verdichten
dat bij verwijdering van de beschoeiing vrijkomt.

Gebruik nooit de grijperbak van een kraan om te verdichten.

Verdichten met valgewichten is verboden.
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6.3.1.2 Aangevoerd materiaal

Hiervoor komen zand, gestabiliseerd zand, ongesorteerd korrelvormig materiaal, enz. in aanmerking.

6.3.2 Uitvoering van de verdere aanvulling

6.3.2.1 Aanvulling onder een groene ruimte

Er wordt aangevuld met het uitgegraven materiaal, tenzij het niet voldoet.

De sleuf wordt in opeenvolgende, gelijkmatige lagen aangevuld tot aan het ondervlak van de teelaarde
of, naar gelang van het geval, tot een vastgestelde hoogte.

De aanvulling moet zo worden verdicht, dat achteraf geen verzakking optreedt.

6.3.2.2 Aanvulling onder een weg

Het draagvermogen van de verdere aanvulling moet nagenoeg gelijk zijn aan dat van de aangrenzende
laag naast de sleuf. Er mogen namelijk geen «harde» punten in de onderbouw van de wegconstructie
ontstaan.
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7.1 Algemeen

1. Een aansluiting op een rioolbuis of een inspectieput dient met de grootste zorg te worden
uitgevoerd, om beschadiging van de betrokken buis of put te voorkomen.

2. Slecht uitgevoerde aansluitingen kunnen de waterdichtheid van, de afstroming in en/of de stabiliteit
van een buis ernstig beïnvloeden.

3. Naar gelang van de materiaalsoort van de te doorboren buis, de soort van aansluiting en de
diameter van de buis gelden verschillende methoden om aansluitingen te maken.

4. Uitkappen of -slijpen van een opening in een rioolbuis of inspectieput om een aansluiting te maken,
is ontoelaatbaar. De opening tussen rioolbuis en aansluiting met cementmortel dichtmaken is niet
toegestaan, en dit geldt voor alle materiaalsoorten. Een flexibele en waterdichte aansluiting is met
deze methode onmogelijk te realiseren.

Hoofdstuk 7
Aansluitingen

Aansluitingen

7

Hoofdstuk 7 

Figuur 7.1 Structurele schade: barsten aan de inlaat van een rioolbuis

Figuur 7.2 Slecht uitgevoerde aansluiting, met in de toekomst mogelijk
grondinloop en/of infiltratie als gevolg
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5. Het middelpunt van de aansluiting in de buis moet zich steeds in het bovenste deel van de rioolbuis
bevinden. De na te streven aansluithoek is 45 °(zie figuur 7.6).

6. Een riool- of putbuis dient steeds loodrecht op de lengteas te worden aangeboord.

7. Net zoals bij het leggen van buizen moeten de dichtingen en de gebruikte spruitstukken, moffen,
buizen, enz. bij elke aansluiting steeds goed schoon zijn, indien nodig ontbraamd, en vrij van vreemd
materiaal zoals zand, steengruis, aarde, enz. De te gebruiken materialen mogen geen schade
vertonen. Alleen dichtingen van het juiste type, voorgesteld door de fabrikant (zie de technische
documentatie), mogen worden gebruikt. Dit alles is nodig om maximale waterdichtheid te
verkrijgen.

Figuur 7.3.a
Slecht uitgevoerde afdichtingen, met in de toekomst mogelijk grondinloop en/of infiltratie als gevolg

Figuur 7.3.b

Figuur 7.4 Slecht uitgevoerde aansluiting: onjuiste plaats op de omtrek en 
fout afschot van de inlaat

Figuur 7.5 Foute aanboring, met in de toekomst mogelijk grondinloop en/of
infiltratie als gevolg
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Aansluitingen moeten voldoen aan de volgende criteria:

1. De waterdichtheid van de aansluiting tussen de rioolbuis en de aansluitmof moet optimaal zijn.

2. De waterdichtheid tussen de aansluitmof en de aangesloten buis moet optimaal zijn.

3. De nominale capaciteit van de aangesloten buis moet in acht worden genomen.

4. De aansluitopening in de rioolbuis stemt overeen met de grootte van de aan te sluiten buis.

5. De aangesloten buis mag in geen geval dieper insteken dan de binnenwand van de rioolbuis, om de
capaciteit van de rioolbuis niet te verminderen.

6. De aangesloten buis moet een minimaal afschot hebben.

7. De stabiliteit moet worden gewaarborgd door een gepaste omhulling van de aangesloten buis.

8. De stabiliteit van de rioolbuis moet steeds gevrijwaard worden.

9. Bij verscheidene aansluitingen op eenzelfde buis moet de ruimte tussen twee aansluitingen zo
groot mogelijk zijn, om de stabiliteit van de buis niet in het gedrang te brengen.

7
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45° 45°
0°

45°

Figuur 7.6 Aansluiting in het bovenste deel van een collector

Het middelpunt van de
aanboring moet in de
oranje zone liggen.

Figuur 7.7 Instekende aansluiting
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10. Ook tussen buisverbindingen en een te maken aansluiting moet een minimumafstand worden
bewaard, om optimale waterdichtheid en stabiliteit te garanderen.

11. Bij gescheiden stelsels moet op de juiste leiding worden aangesloten (regenwaterafvoer,
droog-weerafvoer, of infiltratievoorziening).

12. Een rioolleiding die in een rioolput aankomt of eruit vertrekt, eindigt – resp. begint – met een kort
buisstuk, om eventuele zettingen tussen de leiding en de put te kunnen opvangen.

7.2 Methoden

De vele verschillende soorten van aansluitingen, gecombineerd met de verschillende soorten van
rioolbuizen, maken het onmogelijk om voor elke aansluiting in detail te treden. De hiernavolgende
voorbeelden gelden louter als illustratie van de voorgestelde methoden en technieken. Het is daarom
steeds noodzakelijk vooraf voldoende technische documentatie (die natuurlijk up-to-date moet zijn) te
verzamelen en de daarin gegeven richtlijnen te volgen. Alleen zo kunnen aansluitingen van goede
kwaliteit worden gemaakt.

7.2.1 Aansluiten door middel van doorboren op de bouwplaats

Met deze methode kunnen zowel op nieuwe als op oude rioolbuizen met grote precisie aansluitingen
worden gemaakt, zonder de rioolbuis te moeten afkorten of op de plaats van de te maken aansluiting
kortere buizen te moeten toepassen.

Figuur 7.8 Afstand tussen inlaten te klein, met verlies van structurele sterkte 
als gevolg

Figuur 7.9 Droog-weerafvoerleiding aangesloten op een
regenwaterafvoerleiding
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7.2.1.1 Regels voor alle methoden met doorboring op de bouwplaats 

1. Gebruik steeds de boordiameter die de fabrikant voorschrijft en blijf binnen de toegestane
maatafwijkingen.

2. Het gat dient steeds loodrecht op de buis te worden geboord.

3. Indien er meer dan een aansluiting op eenzelfde rioolbuis moet komen en er dus meerdere gaten in
die buis moeten worden geboord, dient de «uuraanduiding» van elke aansluiting op de buis vooraf
nauwkeurig te worden bepaald. Zo wordt vermeden dat achteraf onnodige ellebogen op de aan te
sluiten buis moeten worden aangebracht om de gewenste aansluithoek te verkrijgen.

4. Het is raadzaam tussen de verschillende aansluitingen een minimumafstand van 1 m te handhaven.

5. Het is raadzaam het boorgat op ten minste 0,5 m van buisafdichtingen te maken.

7
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Figuur 7.12 Perfect geboord gat, maar te dicht bij de buisverbinding

Figuur 7.10 Aansluiten door middel van doorboren op de bouwplaats

90° 90°

Figuur 7.11 Aansluiten door middel van doorboren op de bouwplaats
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6. De randen van het boorgat dienen ontbraamd te worden.

7. De boorkern dient onmiddellijk te worden verwijderd.

8. Gebruik steeds de spruitstukken die de fabrikant voor de te maken aansluiting voorschrijft.

Figuur 7.13 Ontbramen van de randen van het boorgat

Figuur 7.14 Achtergelaten boorkern die het afvoervermogen beperkt, met in de
toekomst mogelijk vuilophoping en zelfs verstopping als gevolg

Figuur 7.15 Aanbrenging van spruitstukken
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9. Volg steeds de richtlijnen van de fabrikant in verband met het te gebruiken glijmiddel en de
toepassing ervan.

10. Ook voor de inbrenging van het spruitstuk gelden de richtlijnen van de fabrikant.

11. In moeilijke omstandigheden (aanbrenging op grotere diepte of onder de grondwaterspiegel) vergt
de aansluiting extra aandacht om waterdichtheid te kunnen waarborgen.

12. De spanningen die de werkzaamheden op het terrein opwekken en de axiale en radiale
verplaatsingen of de hoekverdraaiingen die zij veroorzaken, moeten zoveel mogelijk worden
beperkt.

13. Voor het aansluiten van vreemde materialen (aan te sluiten buis van een ander materiaal dan de
rioolbuis) dienen steeds de aansluitstukken van de fabrikant te worden gebruikt. Aarzel niet bij
twijfel of onduidelijkheid contact op te nemen met de fabrikant voor nadere technische of
praktische informatie; zo vermijdt u problemen die pas later (tijdens een rioolinspectie of
waterdichtheidsproeven) aan het licht komen.

7
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Figuur 7.16 Instrijken met glijmiddel Figuur 7.17 Gevolg van onvoldoend gebruik van glijmiddel:
de rubberen afdichting is naar binnen geduwd

Figuur 7.18 Hulpmiddel voor het indrukken van de mof, mofindruktoestel
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7.2.2 Zadelaansluiting door middel van doorboren op de bouwplaats (bv. PVC)

1. De aan te sluiten buis wordt op het zadel in de sleuf gemonteerd. Dit geheel wordt gericht in de
stand waarin de aansluiting kan worden gemaakt. Dan worden op de rioolbuis en op het zadel
merktekens aangebracht.

2. Het geheel wordt gedemonteerd en het zadel wordt volgens de aangebrachte merktekens op zijn
plaats gebracht. Aan de binnenzijde van het zadel kan nu het te boren gat worden afgetekend.

3. Daarna wordt volgens de regels van de kunst (zie § 7.2.1.1) een gat in de rioolbuis geboord.

4. Vervolgens worden het zadel en de plaats waar het op de rioolbuis zal worden gekleefd met de
grootste zorg ontvet met de producten die de fabrikant voorschrijft. Daarna wordt, eveneens
volgens de voorschriften van de fabrikant, de lijm aangebracht.

Figuur 7.19.a
Detailtekeningen van aansluitstukken

Figuur 7.19.b
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Figuur 7.20.a
Zadelaansluiting door middel van doorboren op de bouwplaats: aanbrenging van merktekens

Figuur 7.20.b

Merkteken

Figuur 7.21 Zadelaansluiting: voorbereiding van de te verkleven oppervlakken

Kleefmiddel
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5. De zadelaansluiting wordt op de buitenzijde van de rioolbuis gekleefd. Zij moet (met behulp van de
aangebrachte merktekens) evenwijdig met de as van de rioolbuis worden uitgelijnd en op het in de
buis geboorde gat worden gecentreerd. Zo wordt tussen het zadel en de rioolbuis een waterdichte
verbinding verkregen.

6. Kleefmiddel waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is, mag niet meer worden gebruikt.

7. De temperatuurtolerantie en uithardingstijd die de fabrikant van het kleefmiddel opgeeft, moeten
steeds in acht worden genomen om maximale hechting te verkrijgen.

8. Na het kleven wordt het zadel met de hand stevig op de rioolbuis gedrukt. Als dat eenmaal gebeurd
is, moet worden voorkomen dat het zadel tijdens de uitharding van de lijm nog verschuift.

7.2.3 Aansluiten door middel van geprefabriceerde aftakkingen

7.2.3.1 Aanbrenging van geprefabriceerde aftakkingen

Tussen twee rioolbuizen wordt een geprefabriceerde aftakking aangebracht, om aansluitingen mogelijk
te maken. Deze aftakking dient de diameter te hebben die voor de te maken aansluiting nodig is en
dient onder de na te streven aansluithoek te worden gesteld.

Deze aftakkingen genieten de voorkeur, omdat ze steeds onder ideale omstandigheden zijn vervaardigd.
Hierdoor bieden ze een hogere kwaliteit dan aansluitingen met doorboring op de bouwplaats.
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Figuur 7.22 Zadelaansluiting: opkleven en uitlijnen van het zadel
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Figuur 7.23 Voorbeelden van geprefabriceerde aftakkingen
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7.2.3.2 Knevelinlaat van PVC

Ook hier dienen de voorschriften van de fabrikant (boordiameter, wanddikte van de buis waarop wordt
aangesloten) nauwgezet te worden gevolgd om waterdichtheid te garanderen.

7.2.3.3 Aanbrenging van T- of Y-vertakkingen (toepasbaar op alle diameters)

De T- of Y-hulpstukken worden tijdens de aanleg van de riolering aangebracht. Daarbij wordt rekening
gehouden met de hoek die voor een aansluiting binnen de voorgeschreven radius gewenst is.

Figuur 7.24
Aanbrenging van een PVC-knevelinlaat

Figuur 7.25
Knevelinlaat

Collector
nd1

nd2

Figuur 7.26 Aanbrenging van een Y-vertakking
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7.2.3.4 Tussenvoeging van T- of Y-vertakkingen na de aanleg, bij het ontbreken van
aansluitvoorzieningen (alleen voor kleine diameters)

Ter hoogte van de te maken aansluiting wordt de bestaande buis aan het spie-eind volgens de regels van
de kunst afgekort. De manier van afkorten verschilt in de praktijk voor elk buismateriaal; ook de weg te
nemen lengte is voor elke buissoort anders. Het is hier dus zaak de desbetreffende documentatie van de
fabrikant nauwgezet te volgen. De gekozen vertakking wordt tussen twee rioolbuizen ingeknikt.

Om een perfecte aansluiting mogelijk te maken, dient de vertakking de hoek en diameter te bezitten die
voor de aansluiting nodig zijn. Tevens moet zij onder de juiste hoek worden aangebracht, om het gebruik
van ellebogen te beperken.

7.2.3.5 Tussenvoeging van mofloze vertakkingen na de aanleg, bij het ontbreken van
aansluitvoorzieningen

Gresbuizen

7.2.3.6 Tussenvoeging van vertakkingen met mof na de aanleg, bij het ontbreken van
aansluitvoorzieningen

Gresbuizen
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PVC-buizen

Zaag uit de leiding een stuk met een lengte L gelijk aan de plaats die de vertakking inneemt plus
tweemaal de nominale diameter van de leiding (figuur 7.30).

De zaagsneden moeten worden afgeschuind en ontbraamd.

Breng de vertakking aan (figuur 7.31).

Meet de ruimte tussen de vertakking en het andere buiseind en zaag uit een andere buis een passtuk
van die lengte.

Schuin de uiteinden van het passtuk af en ontbraam ze.

Breng met potlood merktekens aan op de plaatsen waar de overschuifmoffen moeten komen 
(figuur 7.32).

Smeer de te verbinden delen in met glijmiddel.

Breng een overschuifmof aan op het passtuk, en een tweede op de leiding.

Verschuif deze moffen tot aan de merktekens, om de verbinding te maken.

L

Figuur 7.30 Tussenvoeging van een PVC-vertakking - Uitzaging

Figuur 7.31 Tussenvoeging van een PVC-vertakking - Passtuk en overschuifmoffen

Figuur 7.32 Tussenvoeging van een PVC-vertakking - Overschuiven van de moffen
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2

3
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8.1 Algemeen

8.1.1 Mogelijke opbouw

Figuur 8.1 geeft de verschillende mogelijke delen van een inspectieput weer.
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Figuur 8.1 Mogelijke opbouw van een inspectieput

1 Dekselniveau
2 Putrand
3 Stellagen
4 Dekplaat
5 Schacht
6 Kegelstuk
7 Putwand

8 Klimijzer
9 Verkleinende afdekplaat

10 Putdeel of onderbak
11 Banket
12 Stroomprofiel
13 Bodem



8.1.2 Regels

1. De waterdichtheid van de put moet gelijk zijn aan de voorgeschreven waterdichtheid van het hele
systeem.

2. Het afschot van de leiding mag ter hoogte van een inspectieput niet veranderen; er mogen zich met
andere woorden geen grotere hoekverdraaiingen voordoen dan de fabrikant toestaat, zowel
horizontaal als verticaal. Als de openstaande voeg (die het gevolg is van de hoekverdraaiing, axiale
verplaatsing of een combinatie van beide) geheel of gedeeltelijk met cementmortel wordt gevuld,
zal het riool nooit waterdicht zijn. Alleen flexibele voegdichtingen zijn toegestaan.

3. Inspectieputten moeten steeds worden gehanteerd met de hulpmiddelen waarin de fabrikant
voorziet en volgens zijn voorschriften, om beschadiging te voorkomen. Hierdoor wordt tevens de
kans op ongevallen aanzienlijk verkleind.

4. Inspectieputten moeten zo worden aangebracht en aangevuld, dat zij achteraf niet onderhevig zijn
aan verplaatsingen door verzakking of door externe krachten bij de verdere uitvoering van
werkzaamheden op de bouwplaats.

8.1.3 Soorten

Men onderscheidt:

- geprefabriceerde inspectieputten: van beton, gres, polyethyleen (PE) of glasvezelversterkt
polyesterhars (GVP);

- ter plaatse geconstrueerde inspectieputten: van in het werk gestort beton of ter plaatse gemetseld.
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Figuur 8.2 Foute aansluiting van een rioolbuis op een inspectieput: verticale hoekverdraaiing

Figuur 8.3 Foute aansluiting van een rioolbuis op een inspectieput: axiale verplaatsing

Verticale hoekverdraaiing (aanzienlijk groter dan
toegestaan), met grondinloop, infiltratie, exfiltratie en
toekomstige stabiliteitsproblemen als mogelijke gevolgen

Axiale verplaatsing.
Ook hier is de afwijking groter dan de fabrikant toestaat,
met alle mogelijke toekomstige gevolgen vandien
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8.2 Uitgraven en fundering

8.2.1 Veiligheidsmaatregelen

Zie de §§ 4.2 en 4.3.

8.2.2 Afmetingen

De bouwput wordt verticaal uitgegraven. De aanbevolen minimumafstand tussen de wand van de
bouwput en de inspectieput bedraagt:

- 30 cm voor geprefabriceerde inspectieputten;
- 50 cm voor ter plaatse geconstrueerde inspectieputten.

Als de mechanische eigenschappen van de grond goed zijn, moet een fundering van ten minste 20 cm
zandcement worden aangebracht; zo niet, dan worden de soort en kenmerken van de fundering
vastgelegd in de aanbestedingsstukken. De fundering moet vlak worden uitgevoerd.

Een droog mengsel van zandcement of schraal beton mag niet als funderingsmateriaal worden gebruikt.
Slecht uitgevoerde funderingen zijn vaak de oorzaak van verzakkingen, met de problemen die daaruit
voortvloeien: waterdichtheidsverlies, verticale hoekverdraaiingen, radiale verplaatsingen, enz.

8.2.3 Op-hoogte-brengen van het ondervlak

Het ondervlak wordt met geschikt aanvulmateriaal op de gewenste hoogte gebracht. Daarbij wordt
rekening gehouden met het effect van de verdichting.

Bij de verdichting moet rekening worden gehouden met het zettingsverschil tussen de inspectieput en
de aansluitende leidingen. Dit verschil is te wijten aan het gewicht van de verschillende onderdelen
waaruit de inspectieput is opgebouwd.

De verdichting wordt in vier verschillende punten gecontroleerd met een lichte slagsonde. De
gemiddelde indringing per slag mag niet groter zijn dan 40 mm.

8
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Figuur 8.4 Diepte en fundering van de bouwput
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8.3 Aanbrenging van geprefabriceerde inspectieputten

Alvorens een inspectieput opgetild wordt, moet worden nagegaan of er geen zichtbare schade is zoals
scheuren, barsten, afbrokkelende buisverbindingen, enz. Als dat wel zo is, moet de put vervangen
worden.

De inspectieput moet met de grootste omzichtigheid in de bouwput worden gezet, om beschadiging
van de rioolbuis te voorkomen, het ondervlak niet te verstoren en er zeker van te zijn dat de verbinding
tussen rioolbuis en inspectieput waterdicht is. Een en ander moet na het neerlaten worden
gecontroleerd, omdat corrigeren dan nog mogelijk is.

De methoden om inspectieputten te hanteren verschillen naar gelang van het materiaal waaruit zijn
bestaan (zie § 2.5.1.2.4).

Indien bij het plaatsen van de inspectieput blijkt dat de hoogte van het ondervlak niet correct is, wordt
deze hoogte aangepast volgens de aanwijzingen in § 8.2.3.

8.4 Aanbrenging van in situ geconstrueerde inspectieputten

8.4.1 Inspectieputten van in het werk gestort beton

8.4.1.1 Grondwerk en fundering

Voor de vereiste afmetingen kan worden verwezen naar § 8.2.2.

8.4.1.2 Bodemplaat

De afmetingen, de soort en de schikking van de wapening zijn bepaald in de aanbestedingsstukken.

De bodemplaat wordt tussen bekisting op een droge bodem gestort en behoorlijk verdicht. Er mag ook
een geprefabriceerde bodemplaat worden gebruikt, met stekwapening voor de verankering van de
wanden. Het opgaande betonwerk mag pas worden uitgevoerd wanneer de bodemplaat voldoende
mechanische sterkte bezit.

Voordat dit werk kan beginnen, moet de bodemplaat van onzuiverheden en verontreinigingen worden
ontdaan, om een goede hechting te bewerkstelligen. Hierdoor kunnen waterinfiltratie en grondinloop
worden voorkomen.

Figuur 8.5 Diepte en fundering van de bouwput
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8.4.1.3 Zijwanden

De zijwanden zijn van gewapend beton. De soort en de schikking van de wapening zijn bepaald in de
aanbestedingsstukken.

De ruimte tussen de wanden is minstens 1 x 1 m.

De verbinding met de riolering kan worden gemaakt met speciale buisstukken. Deze stukken worden in
de betonnen wand gestort.

Bij toepassing van betonbuizen mogen de twee korte buisstukken aan weerszijden van de inspectieput
worden vervangen door een doorgaande betonbuis van 2,5 m lengte, waarboven de inspectieput –
precies in het midden van de buis – opgetrokken wordt. Er wordt dan een schelpvormig bovenstuk uit de
rioolbuis gezaagd, volgens de binnenafmetingen van de inspectieput.

8.4.1.4 Stroomprofiel

Het stroomprofiel – een geleidelijke overgang van de ene rioolleiding naar de andere – wordt gemaakt
van cementbeton. Tot op halve buishoogte heeft dit profiel een cirkelvormige doorsnede; vanaf de halve
buishoogte wordt het tot tegen de putwand uitgevoerd in de vorm van een plat vlak («banket») met een
opwaartse helling van ten minste 15 °.

8.4.1.5 Dekplaat

De dekplaat is van gewapend beton en ten minste 15 cm dik. De afmetingen, de soort en de schikking
van de wapening zijn bepaald in de aanbestedingsstukken.

Een geprefabriceerde dekplaat van gewapend beton mag ook worden gebruikt. Deze wordt dan na
aanbrenging van een egale laag mortel op de wanden gelegd, zodat zij overal volkomen draagt.

8.4.2 Ter plaatse gemetselde inspectieputten

8.4.2.1 Grondwerk en fundering

Voor de vereiste afmetingen kan worden verwezen naar § 8.2.2.

8.4.2.2 Bodemplaat

De afmetingen, de soort en de schikking van de wapening zijn bepaald in de aanbestedingsstukken.

De bodemplaat wordt tussen bekisting op een droge bodem gestort en behoorlijk verdicht. Er mag ook
een geprefabriceerde bodemplaat worden gebruikt, met stekwapening voor de verankering van de
wanden. Het opgaande metselwerk mag pas worden uitgevoerd wanneer het beton van de bodemplaat
voldoende verhard is.

8.4.2.3 Zijwanden

De zijwanden worden in metselwerk opgetrokken.

De ruimte tussen de wanden is minstens 1 x 1 m.

De verbinding met de riolering kan worden gemaakt met speciale buisstukken. Deze stukken worden in
de wand gemetseld.
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Bij toepassing van betonbuizen mogen de twee korte buisstukken aan weerszijden van de inspectieput
worden vervangen door een doorgaande betonbuis van 2,5 m lengte, waarboven de inspectieput –
precies in het midden van de buis – opgetrokken wordt. Er wordt dan een schelpvormig bovenstuk uit de
rioolbuis gezaagd, volgens de binnenafmetingen van de inspectieput.

8.4.2.4 Cementering

Het metselwerk van de inspectieput wordt bepleisterd («gecementeerd»). De materialen die in deze
bepleistering worden toegepast, zijn hydraulisch gebonden pleistermortel en hulpstoffen voor mortel en
beton.

Bij vorstgevaar moet antivries of een verhardingsversneller worden toegevoegd, dat/die de pas
uitgevoerde cementering de eerste achtenveertig uren tegen vorst beschermt.

De pleisterlaag is minstens 1 cm dik.

8.4.2.5 Bescherming van de buitenwanden

De in te smeren oppervlakken moeten goed schoon zijn; zo niet moeten zij grondig worden
schoongemaakt.

Er wordt een bescherming van drie lagen bitumineus product aangebracht. De aanbestedingsstukken
bepalen of deze lagen een afwisselende kleur moeten hebben.

De wachttijd tussen de aanbrenging van twee opeenvolgende lagen bedraagt minstens vierentwintig
uren.

Het bitumineus product mag niet worden aangebracht wanneer het kouder is dan 5 °C of wanneer het te
behandelen oppervlak vochtig is.

8.4.2.6 Stroomprofiel

Het stroomprofiel – een geleidelijke overgang van de ene rioolleiding naar de andere – wordt gemaakt
van cementbeton. Tot op halve buishoogte heeft dit profiel een cirkelvormige doorsnede; vanaf de halve
buishoogte wordt het tot tegen de putwand uitgevoerd in de vorm van een plat vlak («banket») met een
opwaartse helling van ten minste 15 °.

8.4.2.7 Dekplaat

De dekplaat is van gewapend beton en ten minste 15 cm dik. De afmetingen, de soort en de schikking
van de wapening zijn bepaald in de aanbestedingsstukken.

Een geprefabriceerde dekplaat van gewapend beton mag ook worden gebruikt. Deze wordt dan na
aanbrenging van een egale laag mortel op de wanden gelegd, zodat zij overal volkomen draagt.
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8.5 Criteria

Bij de aanbrenging van een inspectieput moet worden voldaan aan de volgende criteria:

1. De waterdichtheid tussen de rioolbuis en de inspectieput moet optimaal zijn.

2. De waterdichtheid tussen het basiselement, de verkleinende dekplaat, de schachtelementen en de
eigenlijke dekplaat moet optimaal zijn.

3. Tussen schachtverbindingen en een te maken aansluiting moet een minimumafstand worden
bewaard, om optimale waterdichtheid en stabiliteit te garanderen.

4. Een aansluiting op een inspectieput dient met de grootste zorg te worden uitgevoerd, om
beschadiging van de put te voorkomen. Slecht uitgevoerde aansluitingen kunnen de waterdichtheid
en stabiliteit van de inspectieput ernstig beïnvloeden.

Naar gelang van de materiaalsoort van de te doorboren inspectieput, de soort van aansluiting en de
diameter van de buis gelden verschillende methoden om aansluitingen te maken. Raadpleeg
daarom steeds de voorschriften van de fabrikant.

Uitkappen of -slijpen van een opening in een inspectieput om een aansluiting te maken en achteraf
de opening tussen inspectieput en aansluiting dichtmaken door ze te vullen met cementmortel, is
ontoelaatbaar, en dit geldt voor alle soorten van buismateriaal. Een flexibele en waterdichte
aansluiting is met deze methode onmogelijk te realiseren.
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Figuur 8.6 Infiltratie via een voeg tussen schachtelementen

Figuur 8.7 Geïmproviseerde inlaat
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De dichtingen en de gebruikte spruitstukken, moffen, buizen, enz. moeten bij elke aansluiting steeds
goed schoon zijn, indien nodig ontbraamd, en vrij van vreemd materiaal zoals zand, steengruis,
aarde, enz. De te gebruiken materialen mogen geen schade vertonen. Dit alles is nodig om maximale
waterdichtheid te verkrijgen.

De stabiliteit moet worden gewaarborgd door een gepaste omhulling van de aangesloten buis.

Bij verscheidene aansluitingen op eenzelfde element moet de ruimte tussen twee aansluitingen zo
groot mogelijk zijn, om de stabiliteit van het element niet in het gedrang te brengen.

De aansluiting op de inspectieput moet worden gemaakt met een elastische voegdichting die zich
op ten hoogste 75 cm van de binnenwand van de inspectieput bevindt; voor buizen met een
diameter ≤ 600 mm wordt door middel van een kort buisstuk een tweede elastische voegdichting
gerealiseerd, op 1 m van de eerste.

Er kan ook een flexibele aansluitmof worden gebruikt. Deze mof bestaat uit een conische
verbindingsmanchet, die over het eind van de aan te sluiten buis wordt geschoven en voor een
waterdichte, elastische aansluiting op de inspectieput zorgt.

Het korte buisstuk kan ook worden vervangen door een betonbuis van standaardlengte, mits deze
betonbuis met staalvezels versterkt is.

5. Een inspectieput in opbouw moet steeds worden afgedekt, om te voorkomen dat tijdens een hevige
regenbui modder inspoelt. Ook voor de veiligheid is het raadzaam de put af te dekken, evenals voor
het weren van obstakels die achteraf problemen kunnen geven.

6. De inkomende en uitgaande rioolbuis moeten steeds het voorgeschreven afschot hebben. Er
mogen geen hoekverdraaiingen optreden; als dat toch zo is, mogen zij niet groter zijn dan de
fabrikant toestaat.

Figuur 8.8.a
Resultaat van niet-afdekken van een inspectieput in opbouw na een hevige regenbui

Figuur 8.8.b
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