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Ol. AANBESTEDER• OPDRACHTGEVER Minister van Verkeer en waterstaat.
Dienst: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat.

Bouwdienst Rijkswaterstaat.
Griffioenlaan 2.
Postbus 20. 000.
3502 LA l.Itrecht.

02. DIRECTIE Wordt namens de opdrachtgever nader aangewezen.

03. INLICHTlm 1. Inlichti ngen .worden verstrekt door het Directoraat -Generaa1
Rijkswaterstaat . Bouwdienst Rijkswaterstaat. Gri ffi oen1aan 2
(zaa13) te utrecht op donderdag 2 april om09.30 uur.

2. De nota van inlichtingen ligt ter inzage bij het Directoraat-
Generaal Rijkswaterstaat. Bouwdienst Rijkswaterstaat. Grif -
fioenlaan 2 te utrecht .: Dhr. A. Hertsenberg tel. 030-2857758.

3 Een afschri ft van de nota van in 1i chti ogen wordt aan de
bestekhouders toegezQnden.

4. Op dedagvandéinHchtingen liggen ter inzage:
• tekeningen principe wapening tunnelelementen;
- teken i ngen bestaande kabels en 1ei di ogen;

04. INSCHRIJVING 1. Verwezenwordt naar artt keI Ol. Ol. 02 van de Standaard AAW
Bepalingen (Standaard 1995).
Aan lidOlv~n dit artikelwordt toegevoegd;
• De bij het inschrijvingsbiljet behorende verklaring inzake
inschri jvi ngsverei sten maakt deel uit van de i nschri jvi ng.
Bij inschrijving door twee of meer inschrijvers gezamenlijk
dient voor elke inschrijver de bedoelde verklaring te
worden bi jgevoegd .".

2. De in artikel 19 lid 4 van het U.A.R.-EG 1991 bedoelde
enveloppe moet voldoende gefrankeerd zijn voor terugzending
aan de i nschri jver.
onvoldoende gefrankeerde enveloppen worden niet teruggezonden.

3. Het is een tot inschrijving uitgenodigde gegadigde niet
toegestaan om in te schrijven in combinatie met een andere tot
inschrijving uitgenodigde gegadigde.

4. De inschrijver dient bij zijn inschrijvingsbiljet een ver-
klaring te voegen waarin hij aangeeft dat hij bij de voorbe-
reiding van zijn inschrijving rekening heeft gehouden met
de verpl ichtingen ingevolge de regel ingen inzake arbeids-
bescherming en arbeidsvoorwaarden. die gelden op de plaats
waar het werk wordt ui tgevoerd.

5. Indien een inschrijver (een)onderaannemer(s) betrekt omaan
de bij de voorselectie 9éstelde inschrijvingsvereisten te
voldoen.· dient hij bijzijn inschrijvingsbiljet een verklaring
te overleggen van de bindend in te schakelen onderaannemer(s).
Dit geldt eveneens voor de in te schakelen EIMonderaannemer.
In deze verklaring geeft de aannemer aan welke werkzaamheden
hij in onderaanneming laat uitvoeren en welke onderaannemer(s)
daarbij worden ingeschakeld. Het is toegestaan voor een onder-
deelmeerdere onderaannemers te noemen.

05. INSORIJVINGSSTAAT 1. onder de inschrijvingsstaat wordt verstaan de inschrijvings-
staat van bestek 800-3320-00. betrekking hebbende op de
besteksdelen BOO~3320·01.BOO-3320-02en 800-3320-03.

2. oe bijgevoegde inschrijvingsstaat omvat de totale aannemings-
som. betrekking hebbende op de drie besteksoeten. inclusief
algemene kosten. winst en risico. De inschrijvingsstaat omvat
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dl; •.••OI1'tl·egil19.•.•van..•bestekS(jeel BOD-3320..01.
Bij de inschrijvi ng.dient de ontleding van de aannemingssom
val1.besteksdël~BDD-3320-02.enBoo-3320-03 te· worden
verstrekt .opdeeveneens .bijgevoegde ontledingsstaten.

3. Verwezenwordtnaararti kel Ol. 01. 03 van de Standaard AAW
Bepa1iogen (Standaard 1995).

4. besteksdelen
stertmenméthet
respectievelijk

per

Ol. Ol. 04 van de Standaard AAW

wordt "waar-
zullen gelden"

ende ont1edings-

besteksdelen. n.l.:
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- Besteksdeel BDD-3320-01: Civi el techni sche werkzaamheden
- Besteksdeel BOO-3320-02: Bouwkundigewerkzaamheden
- Bestaksdeel BOO-3320-03: Electro-necnant scne werkzaamheden

De ct vi el techni schewerkzaamheden. ZDa1s beschreven in
Besteksdeel OOD-3320-01. bestaan in hoofdzaak uit:
- voorberei dende werkzaalltleden:
- het aanbrengen en (gedeelte 1i jk) verwi jderen van canbi - /
dallwanden. stempels en dalllNandverankering:

- het heien van voorgespannen prefab betonnen palen. vibro-canbi
pa1en. tubex - enfundexpa len :

-baggerwerkzaamheden;
- grondwerkzaamheden:
- bemalingswerken:
- het voor de bouw van tunnelelementen gereed maken van het
bolW:lok:

- het bouwenvan tunnelelementen in gewapend en in langsrichting
voorgespannen beton:

- het laten oPdrijven. transporteren. afzinken en onderstromen
van tunnel elementen i n een zi nks1euf :

- het bouwenvan in-situ tunneldelen en toeritten in gewapend
beton;

- het aanbrengen van vliesconstructie:
- het bouwen van dienstengebouwen in gewapend beton;
- het bouwen van (prefab)betonnen overkluizingen;
- het bouwen van een centrale doorsteek voor bestaande leidingen:
- het verwijderen. opslaan en aanbrengen windschennschal en;
- het aanvullen van de zinksleuf en maken van oeververdedigingen:
- het monitoren en eventueel corrigeren van leidingen:
- het verrichten van afbol..lWtierkzaamhedenin de tunnel en de
toeritten;

- het afwerken van de terreinen:
- het maken van teken i ngen en bereken i ngen:
- overige bijkomende werkzaamheden.

De bouwkundige werkzaamheden. zoals beschreven in Besteksdeel
BOO-3320~02.bestaan in hoofdzaak uit:
- de afbouw en afwerking van de dienstengebouwen:
- de constructie van roostervloeren en lamellen boven het diepste
deel van de toeritten:

- de prefab betonnen bekleding van de gebouwen en een deel van
de toeritten;

- de afrastering rondom de terreinen ter plaatse van de
dienstengebouwen

De el eetre-neenam sche werkzaamheden. ZDa1s beschreven bestees-
deel 800-3320-03. bestaan in hoofdzaak uit:
- het leveren en aanbrengen van de tunneltechnische installatie.
waaronder verlichting. ventilatie. drainage. brandblusinstal-
latie. coornunicatie en veiligheidsvoorzieningen;

- het leveren en aanbrengen van verkeersinstallatie (wegsigna-
lering);

- het leveren en aanbrengen van de gebouweninstallatie voor de
dienstengebouwen;

- het leveren en aanbrengen van de besturing van de installatie:
- detail engineering:
- het bedrijfsvaardig opleveren van de electro-mechanische
installaties.

10. TIJDSBEPALING In afwijking van het gestelde in par. 7 lid 1 van de UAV1989 is
de datum van aanvang bepaald op 01 februari 1999.

A. Het gehele werk dient uiterlijk 28 mei 2003 te worden
opgeleverd.
Voor elke dag waarmee de genoemdedatum wordt overschreden
zal een korting worden toegepast van f 175.000.-.

B. De overk 1ui zt ng Merseyweg i nc1. de ondersteunende zt nks1eut-
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- de bouwkundige werken 26 weken.

De onderhoudstermijn voor de electro-mechanische werken. is
beschreven in deel bestek 800-3320-03.

12. ONDERMNNEMING 1. Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onder-
aanneming laat uitvoeren moet hij. voor elke voor het werk in
te schakelen onderaannemer. aan de directie van het werk een
door deze onderaannemer ingevulde en ondertekende verklaring
verstrekken inzake:
- zijn inschrijving in het handelsregister;
- zijn inschrijving bij een bedrijfsvereniging;
- zijn vestigingsvergunning of ontheffing. indien voorgeschre-

ven voor de desbetréffende bedrijfstak;
- zijn omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer; alsmede

verklaringen omtrent het betalingsgedrag van de onderaan-
nemer. afgegeven door de ontvanger der belastingen respec-
tiévelijk door de bedrijfsvereniging.

2. Inde plaats van verklaringen ooItrent het betalingsgedrag kan
een bewijs van vrijwaring. afgegeven door de onderlinge waar-
borgfondsen zoals die zijn opgericht door een aantal
aannemersorganisati es. worden verstrekt.

3. Voor het werk als beschreven in bestékspostnummers
359310 359910 359920 359960
359311 359911 359961
359312 359912 359962
359313 359913 359963

359914 359964
359915

dient één van de onderstaande aannemers als onderaannemer te
worden ingeschakeld:
- Visser & 5mit Hanabb.V. te Papendrecht;
- NACAPNederland b. v . te Europoort:
- Hak Nederland b.V. te Tricht.

13. EISEN EN CRITERIA 1. De opdracht van het werk geSChiedt aan de inschrijver met
de economisch meest voordelige aanbieding.
Bij de beoordeling of een inschrijver voor de opdracht van het
werk in aanmerking komt. wordt mede in beschouwing genomen:
- de inschrijvingsstaat en déootledingsstaten;
- of de inschrïjvér desgevraagd een bereidverklaring bankga-

rantie ter grootte van 5 % van de aannemingssomkan overleg-
gen:

- of de bij het inschrijvingsbiljet behorende verklaring
inzake inschrijvingsvereisten volledig en naar waarheid is
ingevuld:

- de bij het inschrijvingsbiljet gevoegde verklaring inzake
arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden:

De in dit 1id genoemdecriteria staan wat de belangrijkheid
betreft in willekeurige volgorde.

14. VERaJNNINGEH Door de opdrachtgever zijn de volgende vergunningen aangevraagd:
- bouwvergunning;
- bemalingsvergunning (zie bijlage 13):
- ontgrondingsvergunning.

Alle overige voor de uitvoering van het werk benodigde
vergunningen moeten door de aannemerworden verzorgd.
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Ol. TEl<ENINGENN.v.t.
02. PEllEN EN HOOFDAFMETINGENN.v.t.
03. BIJLAGENoe volgende bijlagen behoren tot het bestek:

bijlage 21: Tekeningen principe wapening
bijlage 22: Tekeningen kabels en leidingen
bijlage 23: Veiligheidsc en milieuvoorschriften en het

calamitietenplan van Verolme botlek
bijlage 24: Parkeermogelijkheid zinkelementen Calandtunnel
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ALGEMENE EN AllMINIS'IRATIEVE BEPAlINGEN

AlGEMENE BEPAlINGEN

VN4 TOEPASSING ZIJNDE BEPAlINGEN

01 Opdit werk zijn van·toepassing de Standaard RAW
Bepalingen. hierna te noemen"Standaard 1995". uitgegeven
door de StichtingC.R.O.W.
De Standaard 1995 is tegen betaling van f 95.-- verkrijg-
baar bij de Stichting C.R.a.W te Ede.
Bestellingen schriftelijk aan postbus 37. 6710 BAEde. per
fax aan 0318-621112 of per e-mail <crov.@pi.net). dan wel
met bestelfonnulierOPde C.R.a.W-site op Internet
<http: Ilrcn .wi:linet.nl/crON) •.
Voorzoverde!:lepaltng~ in dekwalitei tsborgi ngsoonn
NEN-ISO 9001J9002strijdig zt jn .met de .bepali ngen indelJAV
1989. gaan. de bepalingen 'lande NEN-IS0900119002boven de
bepa1i~ 'lande lJAV1989.
In aanvUlling op paragraaf 6 lid 30 'lande U.A.V~ 1989
wordt bepaald dat de veertaal Nederlands zal zijn.
Geschriften moeten worden.gesteld tn de Nederlandse taal.
Voorts zijn op dit· werk van toepassing:
L de plaatselîjkeen landelijke voorschriften met betrek-

king tot de aanleg en het gebruik van laagspanningsin-
stallaties;

2. de Eisen Lichtmasten 1993.
In aanvulling Op het bepaalde in artikel 01.01.01 lid Ol
van de Standaard 1995. wordt de U.A.V. 1989 gewijzigd dan
wel uitgebreid met het navolgende ter verkrijging van de
UniformeAdministratieve Voorwaardenvoor de Uitvoering van
Technische Installatiewerken 1992 <U.A.V.T.l.):
- Wijziging van paragraaf 1 lid 1: bouwstoffen: de in het
werk te brengen materialen. voorwerpen. onderdelen. in-
stallaties of onderdelen daarvan. grond van allerlei
soort en dergelijke.

- Uitbreiding met paragraaf Ba. Beproeving:
1. Indi en is overeengekomendat een werk. of een of. meer

onderdelen daarvan beproefd zullen worden. vindt be-
proevingplaats. De beproeving geschiedt door de aan-
nemer in aanwezigheid van de directie en dient omvast
te stellen of het werk. of het desbetreffende onder-
deel daarvan. Ophet gebied bestreken door de beproe-
ving. voldoet aan hetgeen is overeengekomen. voor zo-
ver dit op het tijdstip van de beproeving mogelijk is.

2. Aannemeren di rectte stellen in onderl ing overleg het
tiJdstip·van beproeving vast.
Indien aannemer en directie niet komentot gemeen-
schappelijke vaststelling van het tijdstip van be-
proeving, stelt de aannemer dit tiJdstip vast en geeft
van dit tijdstip ten minste acl1tdagen tevoren schrif-
telijk kennis aan de directie.

3. Zo spoedig mogelijk .. dochuiterlijk binnen vijf dagen
na .de beproevi ng. stelt de aannemer.een ·l"apport op
waarinl1etbeproevingsresultaat is opgenomen. alsmede.
indien zulks is overeengekomen. een~tstaatdie de
meetresultaten· en andere relevante gegevens vermeldt.
Door de ondertekening van dit in tweevoud op.te maken
rapportcIOOr aanooneren directie staan de resultaten
van de beproeving vast.
Indien de.directie tijdens debeproevingniet.aarwezig
is geweest. staande resultaten van de beproeVing vast
door de enkele. vermelding ..daarvan. in het. rapport.

4. Indien op grond van de beproeving is .vastgesteld dat
het werk. ·op het gebied bestreken door de beproeving.
niet voldoet aan hetgeen is overeengekomen.. zal. ntidat
de aannemer de nodige verbeteringen heeft aangebracht.

02

03

04

05

06



92.40.03R Ca1andtunnel werkbestek BOO-3320- 00
AlgemenebesChrijvingen en administratieve bepälingen
d.d. 31 maart 1999

BLAONR. :

HFO PAR ART LIDSTK

08

debeproevi ng worden l1emaal<J-
Op deze herhaalde beproeVing. Zijnde' vorige Tooen.'van
overeenkomstige toepassing .. met .dien ver~tand~dat; .in
dit geval de kosten van Wëlter.enenergie.~nooigd
voor de beproeVing. voor~~kil'lQvallli~aa-nnell1er
zijn. . . '. ... '.'

5. looi €loop. grOlldvandel?eRroeyin\J jsvast9~*ld dat;
het~r~~.op hetgebiedbê1:.l'ék~fiJ:>9rl:le~proe\li l'lQ,
vol00ètaan isovereengekçmen~het~rK •.QOl:;

. s j s . . '.'9~\/ind1:. oj)l1emil'lQplaatszoals
ragraaf9.> ....."•.,•••...•.••.....••.••

f.:trtOpley~if19.· ••èetsteilid:
vOQr~l1revlffl~t·CW.(la~tde
-..•~n·••Ol'ldernoodsvoorschri1'ten •..zill

vers1:...... ..... '.. . l'ldigtllijdezehet'j';ij(j . in-
gebl"tli~r1f:'lI1if19.••Yi.lI)··.ret·•..~rK.
onderdeel daarY(1I1.(1i.lI1~l. ...oPdêtla9waarij;lhet

l~verq~I1Ît;l?e~çtl~· .»
bëStek.·.i.~·.vOQrg~sChrevel1••.da1:.••.·(je•.•@ann$net•.•(je

opdrachtgever.' revisietef(et1il'lQet1·..·.fill.··.·ver~r~en~.·.·..()verl1an,.
diQthijdè~l.literlijKdri~~aOdel1~dèclagYJaarQl)het
~rlcal~opgt;}~~1"<l~l?eS~; •••••.....•••.....•>

-.W ..l.·...•.J·.z'.·.·..9· 1.·•....ng...•...•........·•.·.•....·.v·a·..n.·......•·Pê!.....•..•...r.ag r.••.aa.•....f......•.•.•..1f..•.J•....•.••...•.•·•...·.••Op·..........•.l ..·..€'/•...•••.•.•..•.•...e........•.r.•.•.•.'·•.n...•...9•·.·'..· d•.......€l...•..•.•...roe.•..•.·.•.·.••..........·.......•..•.1..·.·••.'.·.·.d..•.•..•.·..'.".:'.·.tweede..·•....................................'volZin:
De.••0Rl:lr(ll:h't~ver...9i.lat•.·hi~qe ...niet .over•.•(ji.lI1·.~clat·•.hij .•dit
schri 1'teTijf(aan.deaannernetheeftille<:legèdeeld,hemda~r~
over heeft gehoord eneen~proevin~al~l?e99êl(t inRilra~
gtaaf.· 8a ....viln.•·het. ·.ir•.•Qi:bl"tljt.:te· ..nernel1·.•·~T'k.of .Ol1d.èrdeel
da~rv(ll1heéftpl(li.lB€lfi!Ycmden;

- Uitb .....par~r~~f ~(LQP1~ering.~erl:telid.:
...·..bê$teJ;eel'lOOl:teI1lOUQ$.,.ofs~ryil:etermijn

als6edOêld jll ••11iS\loqr9e$ctlreYet1.9~iiltde
door de il1 dit .'... . .....ldei1l9i:bruikr1f:'ll1ilJ1d~otlder-
hOt/dS...·.or:.Sfi!ry'igetemiJIl·.•.·;.I1e>nmi(jdè11ijk·na·.~.dag ...val1
ingebruj~~IJ1' i. .>

-Wjj.ziging'landeparagrafen n, 12.' 13. 23, JIDen43ä;
'0. 00..•.••erhPUás..............•.••·......•..•..·.•.· t e.•...nm·.jn· WJ.·.J..•.Z..•.l.·g.en..•.....•...•......•.111.·.·...•...' ende.•....••...•....•.........ma...•••....•...•....•.......tId••••..•.....•.s.•.-.•..•..•.0.•....f.•.·.se.rviçë-termijn'. .' .. '...•..•

-Het beP<:laldein Rilragraaf 19 lid .1;s niet vi;lntoe-
Rilssi •.• .. "'i .••.•. .•.•...•.'...••..........•.•....•••......•i·.· . .

Op het '. Mjke) .ver~eers~linstallaties
is van .' ........pe •.........Ul'l9VerkeersliçptE!11199l" ende
aal1vullilJ1~ilroPVaI111d~~t 1994,. RV1~04,
Op .dit~T'kfijl1@d~Yèll1t()€passing:< ..••.....'. ..•..••.•.•
- ··ReSl.ll'taa~~çtlrij'fiflgel1Ya9Plal1~.t>esteKs-en
dètail1:.l\?klffliOOlffl·.·.(·i.~l ..•·.·ltIilPlmilJ1).•.voqr· ..t>e'tQl1nen
viadulcten,brt.lggenen6rldefdoorgangen. (iliKl , .duikers)
ni~~",g~~d.lTlOV~r 1988:

- "Normen· voorhett~enwetk •..
it@ór~rtgrátiSvetJ(r'i4~iilrbijde
de. ·Bö!.lWdj~t •.•Rijk~terstaat.·.te

07

10

09
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01 02
Ol 02 01

Ol 02 02

Ol 02 03

11

baar bij de SOUuitgeverij te 's-Gravenhage.
tel. 070-3429780.
Opdi t werk i s mede van toepasst ng de Richt 1i jnen voor het
Ontwerpen.van Betonnen Kunstwerken.(ROOKvers i e 4).
Deze is tegen betaling verkrijgbaar door overmaKingvan het
verschuldigde bedrag op girorekening 161020 t.n.v.
BouwcIienstRijKswaterstaat, Postbus 20. 000. 3502·LA
Utrecht. onder vermelding van de titel en het aantal
exemplaren~. Oe Kosten.bedragen f 25.-per .stuc.
Indien voorschriften en voorwaarden met elkaar in tegen-
strijd zijn. gaan de in de bèstekseelen genoemdevoorwaar-
den en voorschriften bOvende in dit deel genoaocle
voorwaarden.

12

02 Ophet· vaststellen. van te accorderen hoeveelhedenis.een
drempel als bedoeld in artiKel 01.01.05 lid 13 van de
Standaard 1995van toepassing.

OVERIGE AL.GEMENEBEPALINGEN

01 Aan artikel 01.01.07 van de Standaard 1995 wordt een nieuw
1id toegevoegd:
·05. Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende

bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het
aantreffen of het opruimen van de in de leden 01 t/rn
04 bedoelde voo~rpen of stoffen. zijn voor rekening
van de aannemer..

01 Binnen 5 dagen.na een daartoe gegeven verzoek van de
opdrachtgever eenaannemersbegroting overleggen.
Uitgangspunt hierbij de indeel 2.2 genoent1ebesteks-
posten van besteksdee. .. 3320-:01 en .debesteksposten
beschreven in de besteksdelenBoo-3320-02 enBOO-3320-03.
De bestekspostenonderbouwen met hoeveelheden bestekspost.
Kosten van materieel (productienormen. uren. prijs per
uur). materialen Caantaleenheden. prijs per eenheid).
arbeid Carbeidsnorm. aantal uren. prijs per uur). onder-
aannemers (aantal eenheden. prijs per eenheid>'

01

BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSS()l

BETALING

Het bepaalde in lid 02 van arttkel 01.02.01vao de
Standaard 1995 vervalt.

01

OPNEMING C.A. VERVROEWE INGEBRUIKNEMING

De opnemingende schriftel i jlce mededeling ten beiJoevevan
de ingebruikneming als bedoeld in paragraaf 10 lid 3 van
de U.A.V. 1~89geschiedt door de directie.
De directielcan . dat de aannemer of zijn gevol-
machtigde bij de .. . tegenwoordig is.
De schriftelijKe mededeling en het verslag van de (gezamen-
1ijke) opnemingkunnen geschieden via een aantekening in
het weeKrapport.

ffiOOITE \lANDE BEtALINGSTERMIJN

Aan arttkel 01.02.03 van de Standaard 1995 wordt een nieuw
lid toegevoegd. luidende als volgt:

Ol
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02

03

Ol 03BEtAL~<aINGEN:OVERSCtIU.JI)INGENVAtfb.~

Ol 03 BETALINS

Ol In aanvulling op het bepaalde inart il::elOLD3.01lidOl
van de. Stan9aard J99~JJ~chied:tdebetêÜiTlQ •van de over-
schrijdingen. vanverrékenoorehoeveell1edenopafZooderlijke
declaratie.

Ol 04 8ETALINGSREGEI...INGEN:RISlCOREGELINS

Ol 04 VERREKENING.VAHWljZIGINGENIN tOClNKOSTEN

Ol

Ol 04 02

Ol 04 03

02

03

Ol Het. brandstoffenbestanddeel .. als~ldjTlartik~l
01.04.02 lid 03 van de Standaard1995.wort\tgeacl1tte
zijn "gasolie met laag accijnstarief"en bedraagt 1 %
van de aanneemsom.

02

Ol

02
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01 04 04

01 05

01 05 01

01 07

01 07 01

Ol 08

Ol 08 Ol

Ol 09
Ol 09 02

03
01 genoemdebouwstoffen geen afzonderlijke resultaats-
verplichtingen opgenomen.
In aanvulling CJphet bepaalde in artikel 01.04.02 lid 05
van de Standaard 1995 geschiedt de verrekening van
wijzigingen in kosten vanbouwstofgroepen op afzonderlijke
declaratie.

VERREKENING VM WIJZIGINGEN IN KOSTEN ACCEPTATIETARIEVEN

Ol Opwijzigingen in kosten van acceptatietarieven. incl. het
hiervoor benodigde vt;rvoer geschiedt geen verrekenin9:
het bepaal de in paragraaf 01.17 ,06 van.de Standaard 1995
met betrekking tot verrekening van wijzigingen in kosten
van acceptatietarieven is niet van toepaSSing.

BETALINGSREGELINGEN: DEClARATIES

INDIENEN DECLARATIES

Ol In afwijking van het bepaalde in de laatste zin van artikel
01.05.01 lid 02 van de Standaard 1995 en van paragraaf 40
1id 6 vande U.A.V. 1989. dient de declaratie tewotden ge-
zonden aan de Financiele Administratie van BOl.lWdienst
Rijkswaterstaat. Postbus 20.000. 3502 LA Utrecht.
Rekeningen. welke ten laste van een stelpost dienen te wor-
den gebracht. moeten worden ingediend bij de directie
(paragraaf 3. U.A.V. 1989).
In paragraaf 40 lid 6vande U.A.V. 1989 wordt inde
tweede. derde en vierde zin "de directie" vervangen door
"de opdrachtgever".

02

Ol

ZEKERHEIDSTELLING

TOEPASSING EN· M<DEL ZEKERHEIDSTELLING

Het bepaalde in paragraaf 43a lid 8 van de U.A.V. 1989 is
niet van toepassing.
De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid Ol van de
Standaard 1995 moet bij de aanbesteder zijn l:rinnengekqmen
binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege
de aanbesteder gedane verzoek.

02

Ol

BIJDRAGEN

BIJDRAGERAW·SYSTEMATlEK

Een "bijdrage RAW-systematiek". als bedoeld in artikel
01.08.01 van de Standaard 1995. wordt verlangd.

I<ABELS EN LEIDINGEN

VERPLICHTlNGENVM DE MNNaIER

01 Eerst na schr'îftelijketoestenming van de directie mag de
aannemer met .grondwerk enl of heiwerk beginnen.
Tenminste 4 weken voor uitvoering contact opnemenmet de
betrokken kabel- en leidingbeheerderCs).
De uitvoeringsvoorschriften van hetGHR (zie bijlage 15)
dienen in acht te worden genomen.
Voor aanvang van de uitvoering gaat de aannemer-.bij de
betrokken nutsbedrijven en bij de dóordeopdrachtgever
aangewezen coördinator voor de leidingen. naaf hij over de
juiste ligging van de kabels en leidingen beschikt.

02
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Bovenstaande ontslaat de aannemer niet van de verpl ichting
de activiteiten in dit artikel uit te voeren.

03 Indien de desbetreffende kabels en leidingen niet worden
gevonden. danwel kabels en leidingen worden aangetroffen
waarvan de et blijkt uit de aan de aannemer ter
beschikking gegevens. wordt de directie door de
aannemer hiervan meteen op de hoogte gesteld.

04 De aannemer houdt rekeni ng met de moge1ijkhei d van
hörizontale en vertikale afwijkingen in de ligging van
kabels en leidingen. zowel bij opzoeken als bij de verdere
uitvoering van het werk,

05 Over de diverse kabel- en leidingtracé's mag geen verkeer
plaatsvinden 4Qnder dat daartoe aanvullende maatregelen
worden getroffen. De eventueel te treffen maatregelen
hiertoe dienen in over de direktie te geschieden.

06 Brandkranen. sifons. a uiters. Kabelmoffen en andere aan
te wijzen delen moeten steeds voor hun doel bereikbaar
zijn.

07 In aanvulling op artikel 01.09.02 lid 08 van de Standaard
1995 dient de aannemer. indien hij ondergrondse kabels of
leidingen beschadigt. hiervan tevens onmiddelijk melding
te makenaan de directie. . .

08 Mocht bij de uitvoering van het werk blijken dat eventueel
aanwezlge Icarels én leidingen moeten worden omgelegd. dan
ái,j~a~~~~ van de omleggingen niet voor rekening van

Hij zal de directie en de door de opdrachtgever aangewezen
coördinator voor de betrokken diensten en bedrijven tijdig
waarschuwen. . . .

09 Alle gebreken die aan kabels en leidingen worden ontdekt.
moeten door de aannemer onverwijld ter kennis van de
directie en de betroklcen bedrijven of diensten worden
gebracht.

10 W€rkzaalltledenaan. of in de directe nabijheid van. kabels
en leidingen mogen uitsluitend worden uitgevoerd in aanwe-
zigheid van door de directie aangewezen vertegenwoordigers
van de desbetreffende diensten en bedrijven. .

VERQJNNINGEN

[)(}lEINRECH1EN VOOR BOOEMSPECIE

Ol De.aannemer houdt ·erbijziJn inschrijving •.rek~ingmede
dat geen kosten voordomeinrechten dienen te zijn begrepen
inde aannemingssom. behoudens het in lid O4bépaalde.
Ten aanzien van bodemspec;e. die ten behoevev<ln het werk
volgens. ditbéstékwordt onttrokken. aan .eellllWt!)l'ld~rpe-
heer van de· Rijkswaterstaat vallend· water.zal~vel'goe~
di ng vandqneinrechtend9Qrde opdraChtg~ver .plaatsvinden.

CONTROlE OP WINNING BOOEMSPECIE

04

Ol TiJdens het baggeren/zll;gen raoet zich aan boordxafjelk
(bagger)werktuigeen verklari bevinden. op verzQéRvan de
aannemer door de. directie van
bli jlct dat door het lllE!t namete
de plaats. en .h~tJjj~sti
wordt -: raagWOrdéil
Dezevetkl~ril'lg ~top
van.de.Rij~t;el"'St1lat; dedien:>t
RijkspolitieWórdenget06nd.
Voor elkekeer.datdeaarn1ëlllert~djerlaal'lZien in ·g~l'eke
is. zal eenkQrt;rl9\i1Or~€I'l ~~epastV~l'lEENDUIZEt{)gul<:lerJ
(f 1000.- -).IJe~e~ottirl9wotdt· "erbeurd zonder dat deswege
een ingebrékestellingnooig is.
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Ol 10 04 TRANSP<R1VERGJNNINGTUNNELElEMENTEN

Ol De aannemer draagt zorg voor de transportvergunning. deze
aan te vragen bij Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland.

Ol 11 VERBANDMETANDEREWERKEN

Ol 11 Ol WERKEN.DIE IN EU<ANDERffi.IJPEN

Ol In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de
U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop gewezen dat de volgende
werken in elkander grijpen:
- omlegging wegen ( Europaweg. Merseyweg. NèCkarwege.d.):
- bouw kunstwerk VII: Viaduct t.p.v. Saarweg:
- bouw kunstwerk IX en XI: Grondkeringen Hartekanaal :
- bouw kunstwerk XVII: Tijdelijk viaduct t.p. v . verlegde

5evemweg;
- bouw kunstwerk XVIII: Viaduct t.p.v. 5evernweg;
- bouw kunstwerken NS;
- asfaltwerkzaamheden:
- grondwerkzaamheden m.b.t. aanleg aansluitende wegen;
- werkzaamhedent.b.v. openbare verlichting;
- verleggen van kabels en leidingen.

02 De coördinatie. als bedoeld in paragraaf 31 van de U.A.V.
1989. van dein lid Ol genoemdewerken geschiedt door de
aannemer van dit bestek.

Ol 11 02 COöRDINATIEBESTEKSDELEN

01 T.b.V. de coördinatie van de besteksdelen dient een
coördinator te worden aangesteld met als hoofdtaak de
coördinatie en bewaking van de raakvlakken van de
besteksdelen civieltechnisch. electro-mechanisch en
bouwkundig voor zowel het ontwerp. de uitvoering. de
organisatorische aspecten.

Ol 12 MAATREGELENIN HET BElANGVANHET VERKEER

Ol 12 01 WEGVERKEER

Ol Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land
gegeven opdrachten van de directie niet nakomt of de in het
bestek gegeven voorschriften niet naleeft. zal pergeval en
per dag een korting worden toegepast van VIJFDUIZENDGULDEN
(f 5000.--). Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege
een ingebrekestelling nodig is.

02 Hekken en borden betrekking hebbende op verkeersmaatregelen
mogen niet ten behoeve van reclamedoeleinden worden
gébruikt.

03 Het op-en afrijden van de voor de uitvoering bestemde
terreinen moet plaatsvinden via. door de directie vooraf
goed te keuren. dan wel door haar aan te wijzen
in- en/of uitritten.

04 De vetkeersmaatregelen worden door derden genomen. Het
onderstaande is uitsluitend bedoeld voor incidentele
gevallen.
Ten behoeve van het wegverkeer waarschuwingsborden en
geleidehekken plaatsen. verplaatsen. schilderen.
onderhouden. repareren en deze van een half uur na
zonsondergang tot een ha1f uur voor zonsopgang en bi j
slecht zicht mede overdag. elektrisch verlichten. In
ongerede geraakte verlichting en/of afzetting zowel overdag
als 's nachts herstellen. De kosten voor het beschikbaar
stellen. pl astsen. verplaatsen. ver 1ichten. schil deren.
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Ol 12 06

01 13

01 13 01

werk- of andere vaartuigen. Dit geldt eveneens voor hetverloren gaan van ankers. kettingen of andere voorwerpen.door welke oorzaak dan ook (overmacht niet uitgesloten).Deze werk- of andere vaartuigen en/of voorwerpen binnen eendoor de directie te stellen termijn opruimen.
H.MTREGElEN IN HET BELANGV~ HET SPOORWEGVERKEER

Ol Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden van dit bestekis de havenspoorlijn in exploitatie.Het treinverkeer moet steeds doorgang kunnen vinden.behoudens door de aannemer aan te vragen TreinvrijePerioden.De VWS van de aannemer is verantwoordelijk voor het vei1igkunnen starten. uitvoeren en beëindigen van dewerkzaamheden. De VWS stelt hiertoe vooraf de paragraafspoorwegveiligheid in het V&G-uitvoeringsplan op bestaandeuit de in hoofdstuk 4.3 van het RVW aangegeven onderdelen.Verantwoordelijk voor de autorisatie van de paragraafspoorwegveiligheid is het hoofd regionale afdelingPlanning. zoals aangegeven in het RV'whoofdstuk 3.3.3lid 3. Deze autorisatie dient voorafgaand aan dedaadwerkelijke uitvoering van het werk door de aannemer teworden verkregen en tegenover de directie te wordenaangetoond. Het niet tijdig kunnen verkrijgen van debovenbedoelde autorisatie krachtens het RVW geeft deaannemer geen recht op termijnverlenging van de oplevering.noch recht op enigerlei bijbetaling.In afwijking van het gestelde in paragraaf 3.7 van de RVWen artikel 01.13.20 lid 02 van de Appendix dient de VWS vande aannemer aanvragen voor Treinvrije Perioden/spanning-loosstellingen van het hoofdspoor tenminste 20 weken. samenmet de concept WBI<'s>. tevoren in bij hoofd regionaleplanning . Van deze aanvragen en concept WB I.s verstrekt deaannemer een afschrift aan de directie.Werkzaamheden binnen PVR plus 3 meter mogen alleenuitgevoerd worden met gebruikmaking van een beveiligings-installatie ARW 5/2.Bij het toepassen van de beveiligingsinstallatie ARW 5/2geldt het volgende:- baanvaksnelheid zonder LAf-borden 130 km/u;- aanrijdcontacten op een zodanige afstand dat deuitwijktijd t.p.v. de werkplek 30 sec. is;- bij uitval van de netspanning dient het systeemautomatisch over te gaan op batterijvoeding.Het in lid 04 genoemde beveiligingssysteem uit latenvoeren. onderhouden en stoMngsvrij maken door fa. InfraSafety Services te Dordrecht.Vier weken voor de voorziene ingebruikname van debeveiligingsinstallatie het ontwerpplan. voorzien van
tnstaüsttescnerats) ter goedkeuring bij de directieindienen.Storingen in de beveiligingsinstallatie geven de aannemergeen recht op verrekening.

02

03

04

05

06

07

08

AlGEMEEN TIJDSCHEKb.. WERKPLAN EN DERGELIJKE

ALGEMEEN TIJDSCHEMA

Ol
02
03

Van de aannemer wordt een algemeen tijdscher~. als bedoeldin paragraaf 26 van de U.A.V. 1989. verlangd.Eenmaal per 4 weken een aanvullend tijdschema indienen voorde eerstkanende 6 weken.Het in lid Ol bedoelde tijdschema opnemen als onderdeel vanhet kwaliteitsplan als bedoeld in art. 01.24.03 van ditbestek.
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Ol 13 02

04 Voor het a?falteren inde tunnel en OPde toeritten (door
derden) dient. ~n.periode van 4werkhare weken in de
planning te worden.voorzien inde periode tussen. l.januari
2003 en 28 mei ·2003.

GEDETAIlJ..EERD WERKPLAN

In het in artikel 01.24.03 van di t bestek bedoelde
kwaliteitsplan .dient tewordeno~nomendekwalitei ts-
borging vooral Ie onderdelen. van het werk.. waaronder :
- civieltedmi?Chedetail-engineJ;lring;
- sloopwerk. .VOlgens art .11.03 .01 van de .Standaard .1995;
- funderi ngstetbnieken.waaronderpaalfunderingenen
combi"ldarJWal1dcon-structte? XOlgenshet . bepaalde .in
art .. 41.13.01 vaope$ta(lpaalXl1995;

- verankefing- .~lls'témpeh::Ol1strucUes
-orldel"\Vlit~rbeton;
- het. k~le(lv~nl:>et()IJ;
- betonwerk voorge,vapénde. prefabenvoorg~pannenbetoo
constructies . volgens het •bepaalde ..in art .. 42.03.04 van
de StandaalXl199§; ..•. < ......•.•.•..••....

- laswerken . volgens art. 43.23.02. van .bestel\sdeel
800-3320,,01;

- •baggerWerkzaalTt1~n lnhetcaland Kanaal;
- opclrijVen ..•tnarsl'Orteren .•..afzinken .. en. Ondetstromen van
de. zinke len1ei1ten•.volgens •art. 29.13.01 van ·bestt?ksdee 1
800-3320,,01:

- het beproeven en de werking ·.van dehulplllidQe1enaange-
brachtin!îe .tunneleléllleDten;

- het i~envan. deplClt~errprofielen zinkvoegen;
- het Clan\ll.lll~nvan!îe .zinksleuf;
- bemaliY'lQs-enJnundaU€'Herk •. volgens .art -. 21.03.02 .van.de
Standaard .••l~95;

- het ont!ilrayenvandebol.lwputten;
- foliec:onstructië;
verwijderen •.••en ..•herpl.ai:ltsen•.wirnischennscnalen;

- het monj"tqr~encorrigeren l>estaClndeJ eidin9€O;
- het aanbrengen van.jet-grOlJttng;
- een. .....ng\ïc!ndewijzevanUitv~rjngwaaröp.de
electro .. ani sche instaHaties i n de diens
tunnelbuizen. •de terreinen en. hettraçege'j 11
worden. Bij dezebeschrj jving\Îientde .. in hoofdstUk. 3.5
afdeling I van·besteksdeelBDD~33Z0~03.omschreven aanpak
"werkplannen" i~acht te worden genomen;

- afboowwerkzaamhëdel'l;
- werkzaallÎ1ed~t.p.v. spoorwegeIl, zièart.pL12.06.
De aClnnemerdiertt eel'l.logistiek plan te maken.waarin de
volgende. aspecten worden.beschreven :
- de toogangsrolJtes pot het .werk1;errein;
- de aan- enil:fvOOrrootes;
- de hoeveelhê(îen.tetransl'Orterenenin depot. te .oetnen
grond.uitg'esplitst .:naar ••soort. en kwaliteit ;

- de lokati~.yand~df:pots;
- de hoeveelhèden te verpompenwater. ui tgesp litstnaar
de kwaliteit van het water ;

- de lokaties van transport leid i ngen
- overzicpt van het intefetwnma:t;erir,:eleQ materiaal;
- de lokatieswaarmaterieeleQ materiaal •gestald worden;
- de. gron.clba.lans. waarin. de verhouding tussen. ontgrClven
grond. in depot gezet grond en aanvulgrondwordt
beschn;ven.

De aannelllér legt de plal1nen.g~teerdenOl'ldertclfend. in
drievood .••aCln.·.\Îe.••directie .•••iE!racie.··ovet'.· •..Het·..eerste
logistieke plan dient uiterlijk . .... ..... l'l9jn
het bezit te zijn "ande direcr;ie.Hetaal'l9€pas;tetweedeen
volgende plan steecls3maanden 1aterinleveren .bij de
directie.

Ol

02
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Ol 13 03

Ol 13 04

Ol 14
Ol 14 02

03 Voor zover van toepassing gedeta i 11eerde werkplannen als
genoemdin de Standaard 1995 opnemenals onderdeel van het
kwaliteitsplan.
Alle plannen volgens de in artikel 01.24.06 van dit
bestek vennelde procedure ter acceptatie indienen.

UITVOERING

04

Ol Bij het opstellen van het kwaliteitsplan, tijdschema's e.d.
alsmede bij de uitvoering van het werk rekening houden met
het volgende:
a. ballastbeton op het dak aanbrengen nadat de

i njektiespeci e i n de Voorspankanalen een druksterkte
heeft bereikt van ten minste 20 N/ITIll2:

b. de afbütlv.werkzaamhedenvan de tunnel mogenpas worden
gesta rt nadatde zetting van de tunnel elementen 90 % is
van de te verwachten.einc:iwa<1rde;

c. het verwijderen van de kopschotten aanvangen nadat twee
waterkeringen van de betreffende voeg bedrijfsklaar
zijn.

Met de proactte van de onderdelen waarvoor berekeningen en
tekeningen geleverd moeten worden niet eerder beginnen dan
nadat de procedure genoemdin deel 3 artikel 65.07.01 lid
Ol van besteesdeel 6OD-3320-01"Civiel technische
werkzaamheden"·is afgerond.

OPG4.VE ffiOOTIE BETALINGSTERMIJNEN

De aannemer di ent gel i jkt i jdi 9 met het a1gemeenti jdschema
een gedetÇliHeerde opgave in van de geschatte grootte van
alle betalingstermijnen. De schatting en de prognose van de
betalingen per kwartaal bijstellen aan de hand van het
verloop van het werk.

02

Ol

BllIWSTOFFEN

KEURING VN4 (GECERTIFICEERDE) BOOWSTOFFEN

Ol Bouwstoffen. die drie maanden voor de dag van aanbesteding
leverbaar zijn met een certificaat of keunnerk.afgegeven
door een door de raad van certificatie erkende instelling.
leveren met deze kwaliteitsverklaring met inachtneming
van het bepaalde in de volgende leden.
Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid Ol kan
worden verkregen bij de Stichting Bouwkwaliteit (SBK)'
Treubstraat 1. 2288 EGte Rijswijk {Z-HL
Bij het transport. de opslag en de verwerking van
bouwstoffen als bedoeld in lid ül. de voorschriften welke
daaromtrent in het bestek zijn opgenomenvolgen. alsmede.
voorzover daarmede niet in strijd, de richtlijnen venneld
in de kwaliteitsverklaringen.
Wanneerde aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een
kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid Ol mogelijk is,
wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen
niet met dezekwaliteitsverklaring levert. moet de aannemer
deze bouwstoffen voor zijn rekening laten keuren door een
door de directie goed te keuren keuringsinstituut. Een
afschrift van het keuringsrapport aan de directie
overleggen.
Het bepaalde in lid 04 is niet van toepassing voor de
volgende bouwstoffen die - uitsluitend - met~
kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid Ol moeten worden
geleverd:
- betonmorte1;
- betonstaal;
- voorspanstaa 1;

02

03

04

05
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Ol 14 03

Ol 14 04

Ol 14 05

06

- verankeringselementen;
- voorgespannen beton el ementen:
- staal.
Bouwstoffen. die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld
in 1idOlworden geleverd, worden geacht te zi jn
goedgekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 1989.
indien het betreffende document aan de directie is
afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk
zijn geaccepteerd.

KEURING BClJWSTOFFEN MET RWS • PROOUKTSPECIFICATIE

Voor bouwstoffen welke geleverd moeten worden Ve)1 de
eisen van Rijkswaterstaat Produktspecificaties SP[O
geldt dat in afwijking van het gestelde in paragraaf 18 van
de U.A.V. 1989. de aannemêr voor lijn rekening zorg draagt
voor het verrichten van de voorgeschreven keuringen.
De aannemer moet voor het verwerken van door hem everde
bouwstoffen aantonen. dat deze voldoen aan de in bestek
gestelde eisen. Hij moet daartoe een controle uitvoeren
resp. laten uitVoeren.
De controle moet schriftelijk worden vastgelegd in een
dokument.. Het dokumentdi ent ondertekend te worden door de
aannemer en behoeft deeuring van de directie.
De aannemer moet de ops ag van bouwstoffen zodanig regelen
dat vergissingen bij het verwerken van de bouwstoffen niet
kunnen plaatsvinden. .
De aannemer moet een administratie van de controle en
ops1ag van de bouwstoffen bi jhouden. zodanig dat controle

ijk is. .
Deze ratie moet op aanvraag aan de directie worden
getoond en bij oplevering van het werk worden overgedragen.
De !:lwtmlaterialen; waarvan RijkSwaterstaat IJ ft-
catiebladen heeft opgesteld. dienen volgens deze· b te
worden geleverd (zie bijlage 16. inhoudsopgave Product-
specificatiebladen Rijkswaterstaat).
Indien onderdelen van de Produetspecificatiebladen van
Rijkswaterstaat en het bestek onderling tegenstrijdig zijn
gaat het bestek voor de Productspecificatiebladen van
Rijkswaterstaat.

SPECIFICATIES lEVERANCIERS

Ol

02

03

04

05

06

07

oi De.aannemerdoet·binl1en •12weken voor uitvoering ·van·een
onderdeelvao het .werkschri fteliJk •qpgavevan de
leVerêL"lciersval'tde belangrijkste onàetde1en. waaronder:
- het· voorspar1systèelll:
- de voorgespannenbetonelementen:
- de permaoente.bUispalen:
- de folie.

ElGENO(Jl· VAN .BWWS'TOFfEN

01 Het bepaalde in paragraaf Hd Ivan de U.A.V.
niet van toepassing.

Ol 16 VERZEKERlm

01 16 Ol BODEHSANERI~VERZEl<ERING

01 De eerste aJil'1eavanartikelOLJ6. 01 1id •Ol
Standaard. JQ95worm vel"vangen@r:
"De .aannemersluituléde ten behoeve •van de opdrachtgever
een. bodemsaneringSverzekering •waaronder ten minste dekking
wordt geboden voor deaansprakeHjkheidsrisico's in
verband met het uitvoeren van de in het bestek genoeroc!e
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werkzaamheden....
Het eigen risico als bedoeld in artikel 01.16.01 lid 01 van
de Standaard 1995 dient VIJFDUIZENDGULDEN(f 5000.--)
te bedragen per gebeurten.i s .
De polisvoorwaarden. betrekking hebbende op de in artikel
01.16. 01 lid 01 van de Standaard 1995genoetl'de bodemSane-
ringsverzekering. dienen·2Wéken vóór· de aanvang van de
saneri ngswerkzaamheden aan de opdrachtgever ter goedkeuring
te worden oVergelegd.
Een kopie van de polis 2welcen voor aanvang van de werk-
zaamheden aan de directie overhandigen.
De kosten. voortvloeiende uit de in artikel 01.16.01 lid 01
van de Standaard 1995 genoemde bodemsaneringsverzekering.
zoo1s premie. poli skosten enassuranti ebe1ast i ng, worden de
aannemer met toepassing van paragraaf 37 lid 10 van de
U.A.V. 1989 op stelpost 950020 vergoed. waarbij dl;
aannemers vergoedi ng••5%.in·. rekening. magwordel1·gebracht.

RISICO·VERDEUNG EN ~ES. VERZEKERING

03

04

01 De aannemer slui t voor zt jn rekening:
- een uitgebreide C.A.R.- verzekering voor de uitvoering
van het project;

- een verzekering op marine·condities voor het vervoer van
de tunnelelementen van de bouwplaats naar de plaats van
afzinken.

Deze verzekering behoeft vooraf goedkeuring van de
opdrachtgever,
Als v~z,*erdepartiJen dienen.teworden opgenomen:
- Rijkswaterstaat en de Bbuwdienst vanRWS als opdracht-
gever c.q. directie;

- De aannemer. onderaannemers en alle bij de bouwbetrokken
partijen:

- de door de opdrachtgever ingeschakelde derden.
De verzekering dient dekking te geven \foor:
- Schade aan het werk tot een maximumvan NLG20. 000.000 ...•.
(excl.BTW)

- wettelijke aansprakelijkheid tot een maximumvan
NLG10.000.DOO.+ (excl. BTW)

- SChadeaaneiQefldamlen van de staat en Rijkswatl;rstaat
tot een maximumvan NLG10.000.000. - (exc 1. BTW)

Schadevergoeding dient inclusief niet-verrekenbare BTWte
geschieden.
Het eigen risico per gebeurtenis of reeks gebeurtenissen
t.g .v . een en dezelfde oorzaak bedraagt voor all e
rubrieken:
- NLG25.000.- (excl. BTW)
verhoogd tot:
- NLG125.000. _. (excl. BTW)\foor schade aan het werk met
een grondmécharf'lsche oorzaak.

De termijn van verzekering bedraagt 48 maanden of zoveel
langer als het werk duurt. gevolgd door deonderhouds-
termijn va19ens bestek.
Gedurende de onderhoudstermijn moet dekking bestaan voor
schade:
- het als geVOlg vanwerkzaameden die plaatshebben
gedurendè deze onderhoudstermtjn .

- veroorzaakt·voor·aanvangvandeonderhoudstennijn.
S-..'i1adebetalingen zullen uitsluitend plaatsvinden na toe-
stemlling van de directie.
Voor de rubriek schade aan het .werKen· de •ruhri ek ••ei gen-
dOlllTlel1van de··stáat en·Rijkswaterstaat dtenteen zoek-
Kostenclausule van toepassing te zijn. volgens welke
zoekkosten zonder aftrek van eigen risico vergoed.liVOrden,
De rubri ek wettelijke aansprakeli jkheid di enteenbepali ng
te bevatten. waaruit blijkt dat de verzekerden. hun werk-
nemers. ondergeschikten en personen voor Wie de verzekerden

02

03

04

05
06

07

08

09
10

11
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12

13

14

01 17

01 17 01

Ol

02

01 19

01 19 01

Ol

Ol 19 02

Ol 19 03

aansprakelijk zijn. ten opzichte van elkaar als derden
worden beschouwd.
Deverzekeringdierit dekking te verlenen voor achter-
gebleven oorlogstuig. zoals o.a.bonJnen. landmijnen.
torpedo's ..• alllllUnitie en. dergelijke.
Voor :zov~rn1~t. reeds\l'edekt •onder de standaard voorwaarden
dienende. ~o-sten van opruiming en schoonmakenna een
gedekte~~debijdedekking te horen.
Schade dieper gebeurtenis .de genoemdelimieten.över-
schrijdt, komtniet ten laste van de aannemer.

VRIJGEK()O •••MATmtAlEN

PLANVIm· Q1GAANMETVRI~ MATERIALEN

Eenplan voqröltlgaaJ'lmet àllevrijgekanenmaterialen. als
bedoeld Hl artikel 01.17 .04 lid 01 van de Standaard 1995.
wordt verlangd.
Vrijgekomenmaterialen· die VÖClr opdrachtgever geen
waarde hebben worden geacht herbruikbaàr teztjn,

ARBEIDSOMSTANDIGlEDEN

VEILIGlEIDS· .EN •GElONOHEIDSCOöRDtNATIE

02

Het aanstellen van de in de artikelen 11 en 12 van het
Bouwprocesbesluit ••Ar~idsOO1$tàndighederrwet•.•.{BPB).bedOelde
coördi nator(en) •.voor de uitvoeringsfase geschiedt door .de
aannemer.
Deze coördinator( en) .wordt .(worden) ook aangesteld als
coördinator(en) voor de uitvoeringsfase van de relevante
onderdelen. binner.hetwerkterrein, van:
- OOIleggingwegen (Europaweg.MerseyWeg. Neckal'we9••ed.) ;
- verl€g\l'el'lkabelsenleidi nglm·
Deaannemer is verplicht ombinnen tien werkdagen na oe
datum van de opdracht .ffi: .:directie te Jnformerenwiedoor
hem ts aangewezen·als •coordi nator voor. de Jli!voeringsfase .
De in art*el. 4 ..1 idlvan het BPBbedoelde kennisgevi ng
wordt door .de opdrachtge\ler verzonden. Vandeze kennis·
geving·ontvangtde aannemer een afschrift.
(Een van) de in lid Ol bedoelde coördinator(en) brengt dit
afschriftzichtbaàraan en draagt zorgvQOr het zo nodig
actualiseren als beCloeld in artikel 4. lid 2 van het BPe.
Bij iedere bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor. dat
"veil igheid en gezondheid op het werk" wordt geagendeerd.
Het gedurende. deuitvoeri ngsfase geactua 1tseerëe .vei lig-
netds- engezondheidsplanen~tdossier .. als bedoeld in
artikel 12 van hetBPB. moeten bij de oplevering worden
overgedtagenaan dëJiirectie .,

INFOOMATIËManDSaESCHtRMING

Informatie over ·de verplichtingen ingevolge de regelingen
inzake arbetds~cherm;ng. die op de plaats. waar het werk
wordt uitgevoerd gelden· en die vantoepass;ngzijnop.de
werkzaamheden.tiiElti jdlms· de uitvoering. op het. bouw..en
werkterretnworoel'loverticht.
kan de i nsehrijver .verkri jgen bij:
- het regictantopr. Y~nde .arbeidsinspectie:
regi 0 ZUi<iWest.Postbus9580 .30071iN te ROtterdam
tel.: 010·4798300

ARBEIDS(Jt$TANDIGlEDEN BIJ ffiOND\IERZET IN·.·tn·AAm

03

04

05

m

01 De aannemermoet .de werkzaantleden.in den. r~tte uitvoeren
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Ol 20 03

Ol 20 05

02
onder VCAB-certificaat.
Werktijdvergunningen moeten op een voor een ieder zicht-
bare plaats op het werk Zijn aangebracht.

[)()(R DE. AANNEMER. TE IJERSTREKKEN GEGEVENS

ALGEMEEN

Ol In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid Ivan de
U.A.V. 1989 worden op het weekrapport geen aantekeningen
opgenomenbetreffende de aan- en afvoer van bouwstoffen.
materieel en hulpmiddelen.
Paragraaf 27Jid 7 van de U.A.V. 1989 is niet van toepas-
sing.
Naast hetgeen elders in het bestek is bepaald inzake infor~
matie-overdracht. moet deaannemer.de in de hiernavolgende
artikelen genoemdegegevens en overzichten aan de directie
verstrekken.
Het tijdstip waarop deze<gegevens enoverzichtenrnoeten
worden verstrekt. wordt in de hiernavolgende artikelen
nader omschreven.
Dewijze van vastlegging. verwerking en presentatie van
gegevens en overzichten ende wijze van~ten en toe te
passen (digitale) meet-en berekeningsmethoden worden
bepaald in overleg met de directie. De voor het meten te
gebruiken .(digttale) meetapparatuur moet•zijn .voorzien van
een kali brati.ecertificaat of ijkverslag. hetgeen ninmer
ouder magzt jn dan 1jaar.
De kosten van metingen en berekeningen en het verstrekken
van de gegevens. en overzichten worden geacht te zijn
begrepen in de post "ui tvoeri ngskosten" .

WEEKOVERZICHTEN

02

03

04

Ol Verstrekt moet worden een tot en met de desbetreffende
werkweekgecUlll.lleerdoverzicht van ALLEverwerkte
hoeveelheden resultaatsverplichting perbestekspost en
perlocatie.
Het in 1i d Ol genoerocJeoverzt cht~t op de tweede werkdag
na het verstrijken van de werkweekwaarop het overzicht
betrekkt ng heeft worden verstrekt.
De verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in
het op di e week betrek king hebbende weekrapport opgenomen
tenzij de directie zich niet met de door de aannemer ver-
strekte opgaven kan verenigen. in welk geval de
hoeveelheden worden opgenomenwelke door de directie
voorlopig als juist worden erkend.

METINGEN ENBEREKENIN6EN T.B.V. VERREKENBARE·HOEVEEUlEDEN

02

03

Ol De verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting moeten
worden bepaald volgens de methode welke is aangegeven bij
de besteksoosten, dan wel indien niet vermeld bij de
besteksposten. elders in het bestek of. indien niet
vermeld in het bestek. zoo1sin de Standaard 1995.
Het tijdstip van (in)meting wordt door de aanTlëmerbepaald
en ten minste één· werkdag.van te voren. ter kennis gebracht
van de directie. Indien.de aannemer.geen melding •dan wel
niet tijdig melding doet van voornoem:ltijdstip. waardoor
de directie niet in staat iS.(Jljde meting van de aannemer
te controleren. zullen de kosten van een naderhand door de
directie uit te voeren controlemettng voor rekening van de
aannemer komen. De verrekenbare hoeveelheid resuttaatsver-
plichting zal eerst worden verrekend nadat de
controlemeting door de directie is verricht en de directie
heeft geconstateerd dat de door de aannemer opgegeven

02
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03
hoeveelheid juist is.
Ten behoeve van 1lIetingen. zowel .9001'"cjeélal1l1e1ll€l'"als. dOQr
de directie. moet het werk zOl1QdiS/worden.pl'lderbrOl<en.Deze
onderbreking geeft de aannemer geen recht op schadever-
goedingenlof bijbetaling en ontheft hemniet van zijn
verplichting het werk tijciig()pteJt?Yl;~n.
looi en een door de aannemer opgegeven•verrekenbare hoevee1-
heid resultaatsverplichting naar het oordeel van de
directie niet aanvaardbaar is. WOrdtde hoeveelheid
vastgesteld. dooreeo.gezalllel'llijke.herberekening en. zonodig
en mogeHjkdO()r~ geza~lijl;:~hel"llleting.
Het tijdstjPivQ;nde~hef!lll::tingwordtinOverleg met
aannemer door de directie bePaald.
De kosten van •dein Jid04 be90elde he~i!19kOOJE!n. voor
rekening van .deopdrachtgever.tenzi Jbijdezehermeti ng
bli jktqat de(joor deaal'm~ro~vel'lh~veelheid. fesul-
taatsverp1Jc~tJnWhet .9I?VQJgisya!1Qnvo}(jptOOVierk zoals
genoerocIinpar9grii\aÎ61id 7 vandeU.A.\tlQ89 ... In dit
geval komende kosten voor rek:ening van de aannemer.

GEACCORDEEROE~·RESUl.TM~CJ11JNG

De hoeveelheden ~sul~9atsYerplichtingvan .9ea9cordeerde
hoeveelhedenwordel'l,*~lddölJrmiddelvanSÇhii\tting. De
wi.jzewaarQpsÇhattinsenworgenUitQ€voerdbe/1oeftde
goedkeuri r\9van de directie.
Als tenpehoeveVéll'ldezes9hattingnaarhëtoordeelVan de
directi.e ••·berekl;l'lil'l!Jen··I'lOdi9.••zijn.· •.moeten·.deze.·pp.·verz.oeK
van de directie. dO()rdeaal'll1e1l1erworden Verstrekt .: Déze
bereKening~worciel'lbe§ChptlWdalseen hullJlti(jciel.·Ollltot
een ,luistesch;'}tting te~omen'
De verrek:eningenin verbaOOmet\'tijzJgingen. in loqnKosten
en van wijzigingen in kosten van brandstof-en bouwstof-
groePen op.bestekspDstenmet geaccordeerde hoeveelhed.en
vinden plaats op basis van de door de di rectie goedgekeur-
degeschattehoeveelheden.

04

05

Ol

02

Ol

RECHTEN OP V!NDINGEN

ElGENIXJilOCTROO!E9$AREVINDINGEN

De opdrachtgever. isgerechti!Jd.opvindingen voortvloeiende
uit dit be4tekQÇtrO(li aan te vragen.
Mocht de opdraCh~geVergeengebruik:mak:en van zijn recht
octrooi aan te vragen. blijk:~duit eendienovereenkQlijStige
schriftelijke beslissing. dankornt dit rechttoe aan de
aannemer.
In geval de aannemer tot octrooi-aanvrage ov~t'gaat. ver-
strekt hij de opdrachtgever ~. vrijoverdl"aiilgbarelicentie
omniet. .

Ol

BESLECHTING VANGEscHIu.EN

BENOEMING LIO .R.MO.VAN Al$Il1W?aE

Aan paragraaf49lid·Z .van.deU.A,V .. 1989woráttoegeVoegd:
"looien éé!lgerpartüe!l zulks verlangt »: wordt •~der
leden vanhe't ... uit de bui ... ... .. leden van
de in dit li(j Raadgekozendan we . door de
Voorzitt~rvandeRaa(jbenoem:t
In dezegevallentestaat het scheidsgerecht steeds uit
drie leden.".
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KltbU.ITEITSI3(RGING

ALGEMEEN

Ol De aannemer is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het
werk volgens het kwaliteitssysteem als bedoeld in artikel
01.24.02 lid Ol van dit bestek.
Hieronder vaHen ane door hem. ten behoeve van de
uitvoering van het werk te verrichten en te laten
verrichten werkzaamheden.
Bij het ter acceptatie aanbieden van prcxjukten aan de
di rectie. Jnbetdeaannemerbeschi kken·over kwali tei ts-
gegevens.· waarmeeKan WOrdenaangetoond dat de aangeboden
produkten voldoen a.an de gestel de eisen .
Verificaties door de direktie ontheffende aannemer niet
van zijn ·verantwoordelijkheden voor de borging van de
kwaliteit.

02

03

KltbU.ITEITSSYSTEEM

Ol De aannemer moet .een .kwaIrtettssysteee toepassen. dat
voldoet aan de eisen van NEN-EN-ISO9001 en geschikt is
voor het uitvoeren van dit bestek.
Het kwaliteitssysteem moet zodanig doeltreffend
funct i oneren dat de werkzaantJeden beheerst worden
uitgevoerd.

KWALITEITSPLAN

Ol De voor dit bestek relevante delen van het kwaliteits-
systeem dienen te worden vastgelegd in een kwaliteitsplan.
Het kwaliteitsplan dient te omvatten:
a. de te bereiken kwali tettsdoel sten ingen met betrekki ng.

tot de oPdracht:
b. de in het bestek gestelde eisen en de van toepassing

zijnde bepalingen waarop het plan isgébaseerd:
c. de speCifieke toewijiing van verantwoordelijkheden en

bevoegdheden gedurende de verschillende stadia van het
werk:

d. de specifieke procedures. methoden en werkinstructies
die moeten WOrdentoegepast. inclusief de te gebruiken
controlemiddelen (zie 01.24.04 lid Ol van dit bestek):

e. passende prograllTllél'svoor beproevingen. keuringen.
onderzoek en audits tijdens de daarvoor in aanmerking
kanende stadia (zoals het ontwerp- of het ontwik-
ke1i ngsstàdium);

f. een methode voor het behandelen van wijZigingen of
aanpassingen van het kwaliteitsplan tijdens de voortgang
van het werk;

g. de kwali s welke met de produkten zullen
worden de ZOO,"afl everdossi ers") ;

h. andere l1làatregelen· noodzakelijk omde kwalttetts-
doel stel hngen teberei ken ;

i. een beschrijving van de wijze waarop en de hulIXJliddelen
waarmeede versebt 11ende werkonderdelen zullen WOrden
uitgevoerd. zOnodi9 toegelicht met tekeningen.

j. een risicoat@lyse. waarin Voo1"deuitvoerü'Igvan de
versent llël"ldeonderdl;lerl de ris tee 'sworden geinventa-
ri seerd,: inclusief denierbi jte nemenmaatregelen.

Bij hetopstellenyan hetkW(iliteitsplal1 rekërJ;inQ'
houdenmethetgestëlde inpari;lgraaf 01.13 \fal"!qit bestek.
Het kwaliteitsplan magworden gesr:Hitst inseperate ...
eventueel gefaseerd in te dienen "deelkwaliteitsplannen" .
In dat geval tevoren. in een overkoepelend deel "algemeen"
de kwaliteitsdoelstellingel1 met betrekking tot de
opdracht en deotganisatievastleggen met de toedeling van
de taken en bevoegdheden. Tevens in het deel "algemeen"

02
03
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Ol 24 05
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04

imi ctrt verschaffen in de be1angri jkste procedures en
instructies voorde beheersing en borging van de kwaliteit
en de planning en de inhoud van de nog in te dienen
deelkwa1iteitsplannen.
Voor elkek~r, . dat de aiinnemer.te dien aanzien in gebreke
is.zaleenkQ... entoogepastvan VIQFEfffWINJIG
DUIZENOGUlDEN( . ... ..oezekortingwol'tlt verbeurd
zonderdatdes~een jngebreke stellingno(jig is.
Het kwali teitsplar (tot op het niveau van Yierkinstnrlies) .
dan wel het inHd03genoendedeel"al~"bijde
directie -: vplQen~ deiJliirttkel. Ol,24.06vil;nditbe~tek
vennelde prOCeQure••.•ter ·9ccep.tatie ••·••indiWlen.··.er·.··.niet.·.~rder
methetwerk~tarterdil;nnadatditplan.danwelhetdeel
"algemeen"•.••d()or de (!i rectie isgeaccep.teerd;
oe ten belIDeveyanhetK~liteitssYteemte .. ikérl
keuringsfonrul ieren als bij lage. bi j. hetkwa. iteitsplantoe-
voegen.

OEEl..KWALITEITSPI..ANNEN

Deelkwalitettsplannendienefl vQ9r debetr~ffeOOe
deelacti viteitertel1lllinste .gegelfens tebèyattenover:
- het pl anvarraanpak:
- de bij ••dezeactiviteitenlletrokKenfune'l;iOl'lèlrissen
(afhankelijk van het tjJ(ist;pKan .qitookzijn
kennisgebiedenldisciplines!aktieverantwoord.elijke):

- de te gebruiken controlemiddelen.
ede. inhoUd van deaf1 everdossiers
De gegevens· van..het d~lkwa liteitsplan en het Icwalitei ts-
plan samenlllOetenVPldoenaiinhetgesteldein .arti ke1
01.24. 03.lidOlvan dit bestek.
In geval van •deelkwal iteitSPlannenhet bett:efférldElfieel-
kWaliteipplanftot. (,)pfl5ni\leatlvanwerl<i~truct:i~}.
bij .de directie.·· volgens de ••inartil<e 1 01. 24.06 \l~ndit
bestel<vel"llll;ldeproc~tlre,. tel"ëlcceptatie. irldiererenniet
eerder. metded~betreffei1de~rkzël~ed€l1starten dan
nadat ditdeelKwaliteitsplandoor .~ •.direçtieis
geaccepteerd.
Voor.ell<ek.eer.dat de aannemer tedienaal'llièl1in
is. zaleenkçrt word.entoegé!past van\fIJfE
DUIZENDGULpEN V ... .. ,-- ) .•neze .korting wordt verbeurd.
zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

TIJDSPLANNING· .

05

01

02

03

01 Uiterlijk 12 weken na het verlenen van de opdracht van het
werk. het kwaliteitsplan bij. de directie ter .acceptatie
indienen.
Iooien het kwali teitsplëln wordt gesplitst i ndeeJKwali-
teitsp Jannen volgel1ap1:i~e1s0L24. 03 lid. 03 er ëlp1:1kel
01.24.04 van·ditbe$t.ék.ui1;erlijk 4~ken. v99rde~plande
start. van de. deelactiviteitenhet~tt:effe~deelkWal i -
teitspl an bij de directie ter acceptatieli1dienen.

02

01

a.

c. de
wel

en
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Ol 24 07

Ol 24 08

02

ct. de aannemer brengt. met inachtnemi ng van het ccmnentaar
van de directie. de nodige correcties aan. waarna het
betreffende document of produkt opnieuw ter acceptatie
wordt aangeboden.

Indiende aannemer naar het oordeel van de directie bij
herhaling een kwaliteitsplan of deel kwali tettspl an il'ldient
dat niet voldoet aan de daarvoor in het bestek opgenomen
eisen. zal over debetreffel'lde gedeelten een bindend
oordeel gevraagd worden .bijeen.gezamenlijk aan .te wij.<:en
instelling.· die door de Raad van Certificatie is erkend
tot het afgeven van een kwaliteitss'ysteemcertincaat en
die zoveel mogelijk aansluit biJ de branche. De kosten van
gevraagd oordeel .zullen .op basis •van ongel ijk worden
verrekel'ld . Indien genoemde instelling declirecti e in het
gel ijk stelt. wordt de aannemer laatstelijk in de
gelegenheidgesteldQlllbi~n 2 weken een plan in te
dienen. voorzien van een positieve verklaring van
bovengenoemdeinstelling. Indien de aannemer niet in staat
blijkt een volwaardig plan in te Qienen moethij'lllet
behoud van zijn verplichtingen. dulden dat de opdrac r
het werk tot max. 2 maanden opschort. teneinde inov
(aannemer/opdrachtgever) te voorzien inde ontstane leemte.

AFWIJKINGEN

Ol Indien wordt afgeweken van het (deelJkwaliteitsplan. danwel
afwijkingen worden geconstateerd ten aanzien van de geëiste
kwaliteit vanprodukten. dit terstond schriftelijk aan
de directie melden.
Na deze schriftelijke melding. of na ontvangst van een door
de di rectie verzonden schriftelijke melding vaneen door
haar geconstateerde afwijking. stelt de aannemer de
directie binnen vijf werkdagen schriftelijk op de hoogte
van de te nemencorrigerende maatregel en ena 11e daaraan
verbonden consequenties.
Ookdeze corrigerel'lde maatregelen behoevende acceptatie
van de directie volgens de in artikel 01.24.06 van dit
bestek genoemdeprocedure van acceptatie.
oe directie ·zal. in afwijking van artikel 01.24.06 van dit
bestek onder lid Ie. de aannemer uiterlijk binnen vijf
werkdagen na ontvangst een scnri rte 1i jkbericht van
acceptatie danwel niet-acceptatie doen toekomen.
Tot het momentvan acceptatie mogengeen werkzaamheden
worden verricht. die een correctie van de geconstateerde
afwijking(en) in de weg staan.
Il'Idien de aannemer naar het oordeel van de opdrachtgever
de afhandeling van afwi op de (deenkwaliteits-
plannen niet doeltreffend ... delt.kandeopdrachtgever
de aannemer verplichten de handelingen. welk lag
1i ggen aan de klacht -:metonmiddell ijke inga aten
verrichten door eencloor de opdrachtgever aan te wijzen
derde. oe hiermee gemoeide kosten komenvoor rekening van
de aannemer.
Indien de aannemer.van mening. i s dat oe opdraChtgever ten
onrechte de in 1i d 02 genoer!de•maatregel ••treft, kan de
aannemer een oordeel vragen bij eeninsteHing (zie
01.24.06 lid 02 van dit besteld welke door de Raad van
certificatie is erkend tot het afgeven vaneenkwaliteits-
systeemcertificaat en die zoveel mogelijk aansluit bij de
branche.
Indien genoemdeinstantie de aannemer in het gelijk stelt.
kan de aannemer de kosten van de in lid 02 genoende derde
en de in dit lid genoemdeinstelling in rekening brengen
bij de opdrachtgever.

TOEZICHT OP !GW..ITE:rrsBlRGING VAN DEMNNEMER

02

03
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Ol 24 09

Ol 25

Ol 25 Ol

Ol De aannemer moet de directie steeds in staat stellente
onderzoeken Of te laten onderzoeken of de kwalîteitsborgi ng
plaatsvindt tnovereenstenming lilet de gestelde eisen en het
vigerende kwaliteitsplan.
Bedoelde· onderzoeken moeten op alle .1ocati es waar .werkzaam-
heden ten behoeve .van dit bestek worden verricht •...kunnen
plaatsvinden.
Daartoe medèWetJdng•ver lenen en '. op verzoek .• alle hiervoor
benOdigde kwaliteitsrelevante dOCumenten. hulpmiddel en.
menskracht. monsters . ·e .d.. .zonder verrekening •.basehi kbaar
stellen. .. •".'..
Dit onderzoek. kanz:ichuitstrekkentot :
- vert fi catievan~nconcreteoverdraeht .van ha lfprodukten
tussenverschillendepl"oo~kt9roepen. inclusief de
vereiste·kwaliUlitsgegevenS:

- het bijwonen vankeuringenl'an (deel)prod1.lkten:
- het btjwonen·vanactiviteiteninkritieke f12sen·v12n
produktieprocessen.waarvandekwal iteR alleen tijdens
de .prodUktie· gemeten kan 'i'IOrclen:

- dOord~·.aéll1r'lelll€r.ingeschakelde derden:
- door .de.aannanergeilouden interne en externe audits:
- de teÇlistratiev12nde.kwaliteit.
Oe a12nnemermoet er rekening mee houden dat de directie in
het (deenkwaliteitspl12n op door haar risicovol geachte
momentenbij de uitvoering de nodige wacht- en bijwoon-
punten zal aanbrengen.

ACCEPTATIE PROOlJKl'ENIX:X:.fDËDIRECTIE

02

Ol Indien de directie. op grond van hetnietaal'ltoonbaar
voldoen aan de gestelde eisen. een {deel)produkt niet
accepteert. zal ••ten .aanzien vand" 1evering v12ndat
(deel )produkt.geenbetali ng plaatsvindt:n.ctqnweleen
evenredig deel van de termijnbetaling,waarindat
(deel )produkt is opgenomen.worden ingehouden. Het
i ngehoudenbedl"élgza 1•pas aan de aannemer worden..betaald,
nadat is aangtltOöndctath~t. (deel)prod1.lkt voldoet aan .de
gestelde eisen en het door de directie isge:accE:Pteerd.
Indien de aannemer het niet·. eens is met het niet·accE:Pteren
vaneen (deel Jprodukt ..ge:z1endeinhpUd .ende strekking van
dit bestek enlof van meningisctatdaarkostenconsequenties
aan verbonden zijn, die binnen het kader van dit bestek
niet voor zijn rekening·enlof risico dienen te blijven
en!of dat niet van.hemverwacht .kanwordel'l .dathi j, terzake
conform het d'ienaangaande 'in dit bestek bepaalde.
aansprakelijkheid.en verantwoordelijkheid behoudt. moet hij
dit de directie binnen 2wekennadedatUll! ven ontvangst
van het cQlTll'lentaarvan .l.'le.directieschriftelijkmededelen.
Indien herhaaldelijk ProdUktenmet .tekortkaningenaan de
di reet i e .ter aCCE:Ptatie.woraen.aangeboden. .kan·de
opçJrachtgeverbesluiten tot ingOOrekestell zools
bedoeld in paragraaf 46 .• lidI van deJ.JAV .. Oe door de
opdrachtgever. voor rekening van de aannemer te nemen
lllëIatregelel'i.kunnen inhoudenhetuitDe"fenen van strikt
toezicht oPdeu'i'tvoering van het werk enlof het overgaan
tot het zel f keuren vanPRoaukten,Oezelllëlatregelen
b1i jven .gehandhaafd. tothetlllOO1ent dat de aannemer heeft
aange:toond.dat. de door hemgetroffen corrigerende
maatregelen geëffectueerd en doeltreffend zijn.

02

03

OOK VEROlME

ALGEMEEN

01 Voorafgaand aan en na afloop van het gebruik Van het
Verolme dok zal een "on-n'ireloff-hire survey" plaatsvinden.
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02 Alle aan het Verolme dok toegebrachte schade is voorrekening van de opdrachtnemer.03 De opdrachtnemer is verplicht de veiligheids- en milieu-voorschriften (bijlage 23) van Verolme Botlek na te leven.



92.40.03R calandtunnel werkbestek BOO-3320-00
Algemene beschrijvingen en administratieve bepalingen
d.d. 31 maart 1999

BLADNR. : I

Inhoudsopgave

Deel 1. Algemeen

OL AANBESTEDER-OPDRACHTGEVER
02. DIRECTIE
03. INLICHTINGEN
04. INSCHRIJVING
05. INSCHRIJVINGSSTAAT
06. AANBESTEDING
07. OPDRACHT
08. LOCATIE
09. ALGEMENE BESCHRIJVING
10. TIJDSBEPALING
11. ONDERHOUDSTERMIJN
12. ONDERAANNEMING
13. EISEN EN CRITERIA
14. VERGUNNINGEN

Deel 2.1. Algemene gegevens

01. TEKENINGEN
02. PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
03. BIJLAGEN

Deel 3. Bepalingen

Ol
Ol 01
Ol 02
01 03
0104
010501 07Ol 08
01 09
01 10
01 11
Ol 12
Ol 13
Ol 14
Ol 16
Ol 17
Ol 19
01 20Ol 22
Ol 23
Ol 24
Ol 25

ALGEMENE EN Al}1INISTRATIEVE BEPALINGEN
ALGEMENE BEPALINGEN
BETAL INGSREGELINGEN: AANNEMINGSSa-1
BETALINGSREGELINGEN: OVERSCHRIJDINGEN VAA VERR.HOEVEELHEDEN
BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
ZEKERHEIDSTELLING
BIJDRAGEN
KABELS EN LEIDINGEN
VERGUNNINGEN
VERSAAO MET AADERE itf"tRKEN
MAATREGELEN IN HET BELAAG VAA HET VERKEER
ALGEMEEN TIJDSCHEMA.. WERKPLAA EN DERGELIJKE
BOUWSTOFFEN
VERZEKERINGEN
VRIJGEKOMEN MA.TERIALEN
ARBElD5a-15TAADIGHEDEN
DOOR DE AANNEMERTE VERSTREKKEN GEGEVENS
RECHTEN OP VINDINGEN
BESLECHTING VAA GESCHILLEN
KWALITEITSBORGING
OOK VEROLME

2

3
3
3
3
3
4
4
4
4
5
6
7
7
7

8

9
9
9

10

11
11
13
14
14
15
15
15
15
16
17
17
19
21
22
24
2425
26
26
27
30



~~r2.40.03R C3landtunnel werkbestek BOD-3320
d.d. 31 maart 1999

BLADNR. : 1

Behoort bij bestek BDD-3320

INS C H RIJ V I N G S BIL JET

De hierna te noemen tnschrtjverts):
A)

gevestigd te 2)
1)B)

gevestigd te 2)

1)

gevestigd te 2)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid deuitvoering van bestek 800-3320

aan te nemen voor een bedrag. de omzetbelasting daarin niet be-grepen. van: f 3)
(

gulden) 4)
Het bedrag van de terzake van het werk verschuldigde omzetbe-lasting bedraagt: f 5)
(

gulden) 6)
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit in-schrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom isdie. bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalin-gen (Standaard 1995).
De inschrijvers wijzen als gemachtigde om hen voor alle za-ken het werk betreffende te vertegenwoordigen aan. de hier-boven onder A) genoemde inschrijver. 7)
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze aanbieding tedoen overeenkomstig de bepalingen van het Uniform Aanbeste-dingsreglement 1986 en met inaChtneming van de bepalingen en ge-gevens zoals deze zijn omschreven in het bestek. de nota van in-lichtingen en het proces-verbaal van aanwijzing.

Gedaan te de 19

De tnscnrtjverts).

A (handtekening)
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B (handtekening)

c (handtekening)

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit. bij
een rechtspersoon .deststutatre naam.

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats. bij een rechts-
persoon de vestigingsplaats. met vonedig adres en zo nodig
vermelding van de provincie en het land.

3.) lnschri jvi ngssom i n ei jfers.
4) Inschrijvingssom in letters.

5) Bedrag van de omzètbelasting in cijfers.
6) Bedrag van de omzetbelasting in letters.

7) Deze aanwijzing is alleen van toepassing. indien de in-
schrijving door twee of meer inschrijvers gezamenlijk ge-
schiedt.
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Behoort bij bestek 8OD-3320

Inschrijvingsstaatals bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard !WIl Bepalingen (Standaard 1995)
behorende bij het insChrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):
................................................................................................ 1)
Gevestigd te ...................•.................................................................. 2)

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit. bij een rechtspersoon de
statutaire naam.

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats. bij een rechtspersoon de vestigingsplaats.
met volledig adres en zonodig vermelding van de provincie en het land.
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAGPQST- Cl1SCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN GULDENSNlffiER VERPLICHTING IN GULDENS
1 VOCRBEREIDENOE WERKZMMHID:.'"N

11 METINGEN
111 NULMETING111040 Peiling Calandkanaal. gld N
112 EItDfETING112010 Verrichten eindmeting. gld N112020 Peiling Calandkanaal. gld N
12 OPRUIMWERKZAAMHEDEN120010 Verwijderen dukdalf. st 2.00 A

2 ffiON!Jt.!ERKEN BEMALINGEN
21 ffiON!Jt.!ERK
2.11 ffiONOWERKTOERIT WEST
.:::111 T WEST (VLIES)211110 voeren droog. st 1.00 A

2113211310 onder vies. st 1.00 A211320 st 1.00 A211330 st 1.00 A211340 st 1.00 A211350 st 1.00 A
2115 GROND ONTGRAVEN/AFVOEREN TOERIT <BETON)211510 Niet vervuilde grond ontgraven/a n droog. st 1.00 A211520 Niet vervuilde grond ontgraven/afvoeren droog. st 1.00 A
2117 GROND LEVEREN/VERWERKEN TOERIT WEST (BETON)211710 Zand leveren/verwerken in böüWPût tot oz werkvloer st 1.00 A211720 land Ieverenlverwerken in bouwput achter randbaIk. st 1.00 A211730 Zand leveren/verwerken in bouwput tot NAP + 3.700. st 1.00 A211740 Zand leveren/verwerken in bouwput tot NAP + 5.800. st 1.00 A211750 Teelaarde leveren/verwerken bouwput. st 1.00 A211760 Zand leveren/verwerken toegangsweg D-gebouw west. st 1.00 A
212 ffiON!Jt.!ERKIN-SITU TUNNEL WEST
n'21 GROND T 12 T/M 162110 Niet nd ontgraven a oeren droog. st 1.00 A212120 Niet vervuilde grond ontgraven/afvoeren droog. st 1.00 A212130 Opzetten waterstand in bouwkuip. st 1.00 A212140 Niet vervuilde grond ontgraven/afvoeren nat. st 1.00 A212150 Niet vervuilde grond ontgraven/afvoeren nat. st 1.00 A212160 Schoonmaken damwandnissen. st 1.00 A
2122 REN BOUWKUIP t'OOT 17 T/M 21212210 ve de ontgraven afvoeren droog. st 1.00 A212220 Niet vervuilde grond ontgraven/afvoeren droog. st 1.00 A212230 Opzetten waterstand in bouwkuip. st 1.00 A212240 Niet vervuilde grond ontgraven/afvoeren nat. st 1.00 A212250 Niet vervuilde grond ontgraven/afvoeren nat. st 1.00 A212260 Schoonmaken damwandnissen. st 1.00 A
2123 GRON VEN/AFVOEREN ONTLASTSLEUF OOST212310 Nie ve de grond ontgraven afvoeren droog. st 1.00 A212320 Opzetten waterstand in bouwkuip. st 1.00 A212330 Niet vervuilde grond ontgraven/afvoeren nat. st 1.00 A

2124 INZAAIEN ONTLASTSLEUF OOSTZIJDE IN-SITU WEST
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d31
213110
213120
213130
213140
213150

2135
213510
213520
213530

l.i.~.·:I:' :~:~O
213610

1111111"1'214

':]~i1ho
i::::::::: 214120
:.:,:,jji214130

12143""4310

'1'112145
::':::'1214510

":f15
{}:2151
'''1215110

:,:)g~i~
:1:215140

']215150

';,:,::,,2155
{::1215510

::;~i~~.•~.•·
1215540
11'b56
~:i"215610

OMSCHRIJVING

Zaaien talud ontlastsleuf.

UIP MOOT12 T/M 16
ver'Wl'.!:rkenin utp,

Zand leveren/verwel'ten in bouwkuip.
Zand leverenlverweri<en in bouwkuip.
Zand leveren/verwerken tot onder maaiveld.
land leveren/verwerten in toegang D~gebouwwest.
Teelaarde leveren/verwerken in bouwkuip.
Maken drainagekoffers DienstengebouW west.

lP MOOT17 T/M 21
in uip,

Zand 1everenlverwerk:en i n bouwkuip.
land leverenlverwerken in bouwkuip.
Zand leveren/ver'Wl'.!:rkentot onder maaiveld.
Teel aarde 1everen/verwerk:en in bouwkuip,

~ ZINKSl.EUFWfST

droog.
droog.
droog.nat.
nat.

LEVEREN/ ZINKSLEUFWEST
ev. ver«. troomzand / bz tunnel dak.

Zand leveren en verwerken op tunneldak.
Zand leveren/ver'Wl'.!:!'ten ontlastsleuven west.
Teelaarde 1everenlverwerken ont 1asts leuven.

INZAAIEN
Zaaien tal

EUF ZINKSLEUFWEST
astsleuf.

~ ZINKSLEUf KANAAL

GROND VEN/AFVOEREN
Vervul grond ontgr. zt n euf ka nat.
SChonegrond ontgrJafv. ztnks 1euf kanaa1 nat.
Schone grond ontgr.lafv. zinksleuf kanaal nat.

ZINKSLEUFKANAAL
vervoeren en verwerken i n depot.

droog.
droog.
droog.
nat.
nat.

oost.
oost.

EEN~ HOEVEELHEID PRIJS TOTAALBEDRAG
HElD RESULTMTS- PEREENHEID IN GULDENS

VERPLICHTING IN GULDENS

st 1.00 A

st 1.00 A
st 1.00 A
st 1.00 A
st 1.00 A
st 1.00 A
st 1.00 A
st 1.00 A

st 1.00 A
st 1.00 A
st 1.00 A
st 1.00 A
st 1.00 A

st 1.00 A
st 1.00 A
st 1.00 A
st 1.00 A
st 2.00 A

st 1.00 A
st 1.00 A
st 1.00 A
st 1.00 A

st 1.00 A

st 1.00 A
st 1.00 A
st 1.00 A

st 1.00 A

st 1.00 A

st 1.00 A
st 1.00 A
st 1.00 A
st 1.00 A
st 2.00 A

st 1.00 A
st 1.00 A
st 1.00 A
st 1.00 A

st 1.00 A
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BESTEKS
POST-
N!.M'1ER

216

2161
216110
216120
216130
216140
216150
216160

2162
216210
216220
216230
216240
216250

?.J63
5310

a6320
216330
216340
216350
216360

OMSCHRIJVING

ffiONDWERK IN·SnU 'TUNNEL OOST

AFVOERENBQll.JKUIPfI'OOT18 T/M 20
e grond ontgraven/afvoeren droog.

Niet vervuilde grond ontgraven/afvoeren droog.
Opzetten waterstand in bouwkuip.
Niet vervuilde grond ontgraven/afvoeren nat.
Niet vervuilde grond ontgraven/afvoeren nat.
SChoonmakendall'lNandnissen.

N BOUWKUIPfI'OOT14 T/M 17
droog.
droog.

nat.

BOUWKUIPfI'OOT11 T/M 13
et vervul.. ontgraven/afvoeren droog.

Niet vervuilde grorid ontgraven/afvoeren droog.
Niet vervuilde 9roöd ontgraven/afvoeren droog.
Opzetten waterstan<îin bouwkuip kelder moot 1I.
Niet vervuilde grond ontgraven/afvoeren nat.
Schoonmakendall'lNandnissen.

2164 GRONDONTGRAVEN/AFVOERENONTLASTSLEUFKOPWAND
216410 Niet vervuilde grond ontgraven/afvoeren droog.
216420 Niet vervuilde grond ontgraven/afvoeren nat.

2165
216510
216520
216530
216540216550
2166
216610
216620
216630
216640
216650

"'67
5710

216720
216730
216740
216750
216760
216770

fI'OOT18 T/M 20
in p,

Zand leveren/verwerten in bouwkuip.
Zand leveren/verwerken in bouwkuip.
Zand 1everen/ verwerken in boUWkuip.
Teelaarde leveren/verwerken in bouwkuip.

LEVE
eve . in utp.

Zand leverenlve!"We1"ken in boUWkuip.
Zand leveren/verwerken in boUWkuip.
Zand leverenlverwerken in boUWkuip.
Zand leverenlverwerk,en toegang D-gebouw
Teelaarde leverenlverwerken in boUWkuip.
Makendrainagekoffers Dienstengebouw oost.

oost.

2168 WESTZIJDEIN-SITU OOST
216810 euf.

217 ~ TCERITOOST

2171 IAFVOERENBOUWKUIPfI'OOT7 T/M 10
217110 et verv grond ontgraven/afvoeren droog.
217120 Niet vervuilde grond ontgraven/afvoeren droog.

2172 GROND00 /AF\IOEREN fI'OOT1d T/M 6
217210 Niet vervu e grond ontgraven a voeren droog.
217220 Niet vervuilde grond ontgraven/afvoeren droog.

EEN- HOEVEELHEID
HElD RESULTAATS-

VERPLICHTING

st 1.00 A
st 1.00 A
st 1.00 A
st \ 1.00 A
st 1.00 A
st 1.00 A

st 1.00 A
st 1.00 A
st 1.00 A
st 1.00 A
st 1.00 A

st 1.00 A
st 1.00 A
st 1.00 A
st 1.00 A
st 1.00 A
st 1.00 A

st 1.00 A
st 1.00 A

st 1.00 A
st 1.00 A
st 1.00 A
st 1.00 A
st 1.00 A

st 1.00 A
st 1.00 A
st 1.00 A
st 1.00 A
st 1.00 A

st 1.00 A
st 1.00 A
st 1.00 A
st 1.00 A
st 1.00 A
st 1.00 A
st 1.00 A

st 1.00 A

st 1.00 A
st 1.00 A

Ist 1.00 A
st 1.00 A

PRIJS
PEREENHEID
IN GULDENS

TOTAALBEDRAG
IN GULDENS



03R Calandtunnel werkbestek BOO-3320

d.d. 31 maart 1999

BLADNR.: 5

Ct1SCHRIJVING

lP MOOT 1d T/M 6

GRONDLE BOlW)()f(
Kopschot ... .
Grind leveren en verwerken in bouwdok.
Grind onderhouden in bouwdok.

BOlW)()f(
grav uit ophoging.

Kopschot achter dokdeuren onderh. en verw,

moJt)WERK DIVERSEN

GROND
Niet vervut groflllootgr/a nschenn droog.
Niet vervuilde yrorid Ol1tgr/afv zuidschenn droog.
Niet vervuilde grond Ol1tgr/afv Neckarweg droog.
Niet vervuilde grond ontgr/afv Merseyweg droog.
Niet vervuilde grond ontgr/afv EuropawegW droog.
Niet vervuilde grond ontgr/afv Europaweg0 droog.

GRONDLEVEREN/VE RKEN DI
land eV./veN. ozteelaarde middenschenn.
Teelaarde leveren/verwerken middenschenn.
land lev.lveN. ozteelaarde zateseners.
Zandl everen/ verwerken Neckarweg.
Zand 1everen/verwerken Merseyweg.
Zand leveren/verwerken EuropawegWest.
Teelaarde 1everen/verwerken EuropawegWest.
Zand leveren/verwerken EuropawegOost.
Teelaarde leverenNerwerken EuropawegOost.

BEMAlINGEN

BEMALING TOERIT WEST
BEt'W.ING TOERITWEST(VLIES)
Aanbrengen bronbemaHngsinsta 11ati ê ,

Instandhouden bemalingsinstallatie.
Verwijderen bronbemali ng.

~ING •.•. TOERITWEST(BETON)
Aanbrengen bronbemalingsinstallatie.
Instandhouden bemaHngsinstallatie.
Verwi jderen bronbemali ng.

BEMALING IN-SITU TUNNEL WEST
BOl,WKUIPMOOT12 TIM 16

bouwput.
Aanbrengen spanningsbemalingsinstallatie.
Instandhouden bemalingsinstallatie.
Verwi jderen spanningsbemaling.

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTMTS-

VERPLICHTING

st
st
st
st

1.00 A
1.00 A
1.00 A
1.00 A

st
st
st
st
st

1.00 A
1.00 A
1.00 A
1.00 A
1.00 A

st 1.00 A
st 1.00 A
st 2.00 A

st 1.00 A
st 1.00 A

st 1.00 A
st 1.00 A
st 1.00 A
st 1.00 A
st 1.00 A
st 1.00 A

st 1.00 A
st 1.00 A
st 1.00 A
st 1.00 A
st 1.00 A
st 1.00 A
st 1.00 A
st 1.00 A
st 1.00 A

st
gld
st

1.00 A
N

1.00 A

1.00 A
N

1.00 A

st
gld
st

st
st
gld
st

1.00
1.00
1.00

PRIJS
PEREENHEID
IN GULDENS

A
A
N
A

TOTAAL BEDRAG
IN GULOENS



92.40.03R Calandtunnel werkbestek 800·3320

d.d. 31 maart 1999

BlADNR. : 6

2222
222210
222250
222260
222270

2223
222310
222320
222330

223
223110
223120
223130

225
225110

;120
<:.,::5130
225140
225150
225160

226

2261
226110
226150
226160
226170

2262
226210
226250
226260
226270

2263
226310
226350
226360
226370
""6380

5390
226410

2265
226510
226520
226530

227

2271
227110
227120
227130

2272
227210
227220
227230

3 FUNDERINGSTECHNIEKEN

BESTEKS
POST·Nll'MER

OMSCHRIJVING

BEM<\LING BOUWKUIP!"OOT17 TIM 21
Leegpompenbouwput.,
Aanbrengen s bema1ingsinstal latie.
Instandhouden ·ngsinstallatie.
Verwi jderen spanningsbemali ng .

QNTLASTSLEUFOOSTZIJDE

BEMALING ZINKSLEUFWEST
Aanbrengen open bema1i ng.
Instandhouden bema1ingsinsta 11ati e.
Verwi jderen open bemali ng.

BEMALING ZINKSLEUFOOST
Aanbrengen bronbemalingsinstallatie.
Instandhouden bemalingsinstallatie.
Verwi jderen bronbemali ng.
Aanbrengen open bemali ng.
Instandhouden bernalingsinstallatie.
Verwijderen open bemaling.

BEHALING IN-SITU TUNNELOOST

BEMALING BOl.JINKUIP!"OOT18 TIM 20
Leegpompenbouwput,
Aanbrengen spanningsbemal i ngsi nstal latie.
Instandhouden bernalingsinstallatie.
Verwi jderen spanningsbemali ng.

BEM<\LING BOOtJKUIPt-tlOT 14 T/M 17
Leegpompenbouwput.
Aanbrengen spa 1i ngsi nsta 11at ie.
Instandhouden bema sinstallatie.
Verwi jderen spanningsbemali ng.

BEMALING BOUWKUIP!"OOT11 TIM 13
Leegpompenböuwput.
Aanbrengen spanningsbemali ngsinsta llatie.
Instandhouden bemalingsinstallatie.
Verwijderen s ing.
Aanbrengen b ingsinstal1atie.
Instandhouden bemaT;ngsi nsta 11ati e.
Verwi jderen bronbemali ng.

EEN· HOEVEELHEID PRIJS TOTAALBEDRAG
HEID RESULTAATS- PEREENHEID IN GULDENS

VERPLICHTING IN GULDENS

st 1,00 A
st 1.00 A
gld N
st 1.00 A

st 1,00 A
gld N
st 1.00 A

st 1,00 A
gld N
st 1.00 A

st 1,00 A
gld N
st 1,00 A
st 1,00 A
gld N
st 1,00 A

st 1,00 A
st 1,00 A
gld N
st 1,00 A

st 1.00 A
st 1,00 A
gld N
st 1,00 A

st 1,00 A
st 1.00 A
gld N
st 1,00 A
st 1,00 A
gld N
st 1.00 A

st 1.00 A
gld N
st 1,00 A

TOERITOOST

st 1.00 A
gld N
st 1,00 A

st 1,00 A
gld N
st 1.00 A



Galandtunnel werkbestek BDD-332003R
d.d. 31 maart 1999

BlAONR.: 7

BESTEKS
POST-NUt+1ER

<l'1SCHR I JVING

LEVEREN EN MHBREMGEN FUNDERINGSPALEN

AANBRENGEN FUNDER1NGSPAlEN TOERITWEST
Aanbrengen moot met betonpalen 450x450 llfIl. moot
Verwijderen moot van betonnen paalkoppen moot
Aanbrengen moot metvibrocombipalen (/)610llfIl. moot
Verwijderen moot van betonnen paalkoppen. mt 11. moot

AANBREtG:N FUNDERINGSPALEN IN -SITU.Tl.INNElWEST
Aanbrengen moot met betonpalen 450x45QllfIl.
Aanbrengen moot met· betonpalen 450x450 llfIl
Aanbrengen moot met. vibrocombi pa1en 1/1560llfIl..
Aanbrengen moot Mvibrocombipalen ~/610llfll.
Verwijderen moot van betonnen paalkoppen. mt 12-16
Verwijderen moot v~n betonnen paalkoppen.mt 17-21
Onder water sChoonlllakenpaa 1koppen.
Onder water schoortl\lakenpaa 1koppen.

AANBRENGEN FUNDERINGSPALEN IN-SITU 1UNNEl OOST
Aanbrengen ITIObtmetbetonpal en 450x450lTllJ rot 11-15
Aanbrengen moot met vibrocombipa len 1/)560llfIl.
Aanbrengen moot met·be'tonpalen 450x450 llfIl.mt 16-20
Aanbrengen moot mel vibrocombipalen 1/)560llfIl.
Aanbrengen moot metvibrocombipalen (/)610llfIl..
Verwijderen moot van betonnen paalkoppen. rot 11-13
Verwi jderen moot van betonnen paal koppen. mt 11- 20
Onder water sChoonlllaken paal koppen.mt 11-l3
Onder water schoonmaken paalkoppen. mt 14-20

AANBRENGEN FUNDERINGSPAlEN TOERIT OOST
Aanbrengen moot met) betonpal en 450x450 lTIlJ.
Aanbrengen moot met betonpalen 450x450 l]III
Aanbrengen moot metvibrocombipalen 1/)560llfIl.
Verwi jcterenmoot viln betonnen paalkoppen
Verwi jderen moot van betonnen paal koppen
Verwi jderen moot van betonnen paal koppen

FUNDERINGSPAlEN DIVERSEN

RM{
ngen t ije tubexpalen

Aanbrengen tubex-grouiinjectiepalen
Aanbrengen tubex-groutinjectiepalen
Verwijderen betonnen palen.
Verwi jderen stal entubex - palen.

aJlBI - EN DAfotJANIJEN

I>AJoiWIDEN TOERIT WEST

moot
moot
moot
moot
moot
moot

EEN- HOEVEELHEID
HElD RESULTAATS-

VERPLICHTING

moot
moot
moot
moot
moot
moot
gld
gld

4.00 A
4.00 A
1.00 A
1.00 A

3.00 A
5.00 A
5.00 A
5.00 A
5.00 A
5.00 A

N
N

5:00 A
3.00 A
5.00 A
3.00 A
2.00 A
3.00 A
8.00 A

N
N

3.00 A
5.00 A
1.00 A
3.00 A
5.00 A
1.00 A

moot
moot
moot
moot
moot
moot
moot
gld
gld

veld
veld

1.00 A
1.00 A

2.00 A
3.00 A
5.00 A
4.00 A
2.00 A

2.00 A
2.00 A

2.00 A
2.00 A

st
stst
st
st

veld
veld

veld
veld

st
st

2.00 A
3.00 A

PRIJS
PER EENHEID
IN GULDENS

TOTAALBEDRAG
IN GULDENS



92.40.03R ca1andtunne 1 werkbestek BOO-3320

d.d. 31 maart 1999

BLADNR.: 8

BESTEKS
POST-
NUM'f.'R

321130

3212
321210
321220

322 QAMl.WIlEN

3221
322110
322120
322130
322140
322150
322160
322170
322180

(}JSCHRIJVING

I - EN DAMtJANDEN

rs-snu TUNNEL WEST

LEVERENEN
Aanbrengen. sta en eOillbiwaooen.
Leveren en aanbrerJg~ comparti~ntertngswanden.
Leveren en aanb~en compartimemeringswanden.
Aanbrengen tijdelijke stalen cOillbiwanden.
Aanbrengen sta len~~iwaooen.
leveren en aanbrengen cOlIlpartimenteringswanden.
Aanbrengen tij . stalen cOillbiwanden.
Voorzieningen n.

":<722 VERWIJDERENSTALENCG\1BIWANDEN
. 2210 Verwijderen stal encOillbiwanden.

323

3231
323110
323120
323130
323140
323150
323160
323170
323180

3232
323210
323220

324

ZINKSlEUF WEST

STAlEN cosr-
en en iwanden.

Aanbrengen stal enê.9Jlbiwanden
Aanbrengen stalen CöIl1biwanden
Leveren en aanbre~ danwaooen.
Aanbrengen stalenc:(Jpbiwanden.
Leveren en aanbrengen dalTWanden.
Voorzieningen aanbt.\ispa 1en.
Vullenbuispalen.

JDERENSTAlENCQ\ll - EN DAf\WANDEN
jderenstalenc: iwaooen.

Verwijderen stalendanwanden.

NaS.
mootb1 t/m b5.
moot· c1.··en e2.

moot c2
vleugelwanden.
vleugelwanden.

ZINKSLEUF I<ANML

EN DAt+1ANOENn. mootc3 t/m d3.

ZINKSLEUF OOST

3241 LEVERENEN
324110 Aanbrengen s a

325

~"'51
)110

325120
325130
325140
325150
325160
325170
325180

3252
325210
325220

326

3261
326110
326120
326130
326140
326150

LEVERENEN
nbrengen . .... . moot 3.

Leveren en aanbreng~ compartimenteringswanden.
Leveren en aanbrel'lget1 compart imenteringswaooen.
Aanbrengen stalen combiwanden. moot 13 t/m 20.
Aanbrengen stalen cOIIll:riwanden.(kopwand) moot 20.

EEN- HOEVEELHEID
HEID RE5ULTAATS-

VERPLICHTING

gld

st
2.00 A
3.00 A

st
st
st
st
st
st
st
gld

2,00 A
2,00 A
1.00 A
2.00 A
1.00 A
1.00 A
1,00 A

N

st 7.00 A

st
st
st
st
st
st
gld
gld

2,006,00
2.00
2.00
2.00 A
2.00 A

N
N

st
st

2.00 A
2.00 A

st 1.00 A

st
st
stst
st
st
gld
gld

2,00 A
10.00 A
2.00 A
2.00 A
2.00 A
2.00 A

N
N

2.00 A
2.00 A

st
st

st
st
stst
st

2.00
2,00
1.00
4.00
1.00

PRIJS
PEREENHEID
IN GULDENS

N

A
A
A
A
A

TOTAALBEDRAG
IN GULDENS



~lt92.40. 03R Calandtunnel werkbestek 1300-3320
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BLADNR.: 9

3271
327110
327120

:11~~~i~~m~t~~J~I~g
.:;:l;:13~723O

:;::::::1:::3
<:~329310

~~l
H~329530

1
329540

~1.1\·~;::2

::J~~g~g
.11.1633
wor' 333010
.. 333020

111[335
;;:;:;:':335010
[335020

:~:!:~:I} '.

::;::836010
'[336020

:;:!:;~39
;':::b95
:1~~g
11~~§~g

''[34
~:i\ti01o
1341020
:;:::::~2

OMSCHRIJVING

Leveren en aanbrengen c~rtimenteringswanden.
Leveren en aanbrengen c~rtimenteringswanden.
Voorzi eni ngen aan bui spa1en.

VERWIJDERENSTAlEN'Cl}'B IWANOEN
Verwijderen stalèncombiwaridëil.

TOERIT OOST

LEVERENEN ~ F ST ClJ'1BI- EN DArv'WANDEN
Leveren en aanb~n st darrwanden.
Leveren·en aanbrengen stalen dam.vanden.
Leveren en aanbreooen ~rtimenteringswanden.
Aanbrengen tijdeHjke stalen combiwanden.

~

OVERKLUIZINGT.B.V.
Aanbrengen betormen

EURDPAWEG
Leveren en aanbrengen stalen dam.vaooen.
Leveren en aanbrengen stalen darrwanden.
Verwijderen stal endarrwanden darrwand.
Verwi jderen stal endam.vanden darrwand.

DIVERSEN

DAI6lANDVERANKERING

DAI6lANDVERANKERING rs-srru WEST
Aanbrengen tijdelijke verankering.
Verwi jderen verankeri ng .

lJAMIWi) VERANKERING ZINKSlEUF WEST
Aanbrengen ti jde 1ijke verankert ng .
Verwijderen verankering .

DAI6lANDVERANKERING: ZINKSlEUF OOST
Aanbrengen tijdelijke verankering.
Verwijderen verankering.

DNWINl). VERANKERING rs-srm lUNNEL OOST
Aanbrengen tijdelijke verankering.
Verwi jderen verankeri ng.

DIVERSEN

en tijdelijke verankering.
Aanbrengen tijdeli jke verankeri ng .
Verwijderen verankering.selementen
Verwijderen verankeringselementen

0AMWAfi) STEHPElIN69l

DAHWAtID STEMPElINGEN TOERIT WEST
Aanbrengen tijdelijk stempel raam.
Verwijderen stempeltaam.

DAHWAIf) STEMPELINGEN IN-SnU Tl.lNNEL WEST
Aanbrengen tijdelijk stempel raam. moot 12-16.
Aanbrengen tijdelijk stempel raam. moot 12.

EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAALBEDRAG
HEID RESULTAATS- PEREENHEID IN GULDENS

VERPL1CHTING IN GULDENS

st 1.00 A
st 1.00 A
gld (IJ

st 5.00 A

st
st
st
st

3.00 A
2.00 A
1.00 A
2.00 A

3.00 A
2.00 A
2.00 A

st
st
st

st 2.00 A

st 1.00 A
st 1.00 A
st 1.00 A
st 1.00 A

st 1.00 A
st 1.00 A

st 2.00 A
st 2.00 A

st 2.00 A
st 2.00 A

st 1.00 A
st 1.00 A

stst
st
st

1.00
1.00
1.00
1.00

A
A
A
A

st 1.00 A
st 1.00 A

st 1.00 A
st 1.00 A



92.40.03R ca1andtunne 1 werkbestek BDD-3320
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BLADNR. : 10

BESTEKS
POST-
N1JMI1ER

342030
342040
342050
342060

343343010
343020
343030
343040

345
345010
345020
345030
345040

346
346010
5020

-..>'+6030
346040
346050
346060

347
347010
347020
347030
347040

35

352
352010

352030
352040
352050

CJ-1SCHRIJVING

Aanbrengen ti' empelraam. moot 17-21.
Verwijderen s raam. moot 12-16.
Verwijderen stempélraarn. moot .12.
Verwijderen stempelraam . moot 17-2L

~ STEMPELINGEN ZINKSLEUF WEST
Aanbrengenperma~nt stempel raam.
Aanbrengen permaneJ1tstempel raam.
Aanbrengen tijdelijk stempel raam.
Verwijderen stempelraam.

~ STEMPELINGEN ZINKSLEUFOOST
Aanbrengen permanent: stempel raam.
Aanbrengen permanent. stempe1raam.
Aanbrengen ti stempel raam.
Verwijderen s ementen .

DAMWANDSTEMPELINGEN IN- SITU TUNNELOOST
Aanbrengen tijdelijk stempel raam. moot 11-13.
Aanbrengen tijdeHjkstempelraam. moot 11.
Aanbreng.entijdeHJ.k .••.stempel raam. moot 14-20.
Verwijderen stempelraam. moot 11-13.
Verwijderen stempell"aam. moot 11.
Verwijderen stempelraam. moot 14-20.

DAMWANDSTEMPELINGEN lOERITOOST
Aanbrengen ti stempel raam. moot 5en6 .
Verwijderen s mootS en 6.
Aanbrengen ti 1raam. moot] t/m 10.
Verwijderen moot 7 t/m 10.

BIJI«JolENDEWERKEND1l/>IIINI)

BIJI«JolENDEWERKEN••~ IN-SITU 1lJNNELWEST
Afbrandenbovenzijdèstalen danwanden.
Afbranden bovenzijde sta 1en danwanden.
Aanbrengen betonstaalmetkenmiddellijn van 16 IlI'lL
Afbranden bovenzijde stal en combiwanden.
Afbranden bovenzijde stal en combiwanden.

353 BIJKMf« WERKfH· ·OAHWANO· ZINKSLEUF WEST
353010 Afbranden bovenzijdèsta 1en dalllNanden.
353020 Aanbrengen betonstaal··.metkenmiddell·ijn van 20 mmo

.?qJ BIJKMNIJE WERKEN·CDlBIWAND ZINKSLEUF OOST
5010 Afbranden bovenzijde· ••sta 1endêlllWanden.

3S5020 Aanbrengen betonstaal met kenmidden;jn van 20 mm.

356
356010
356020
356030
356040
356050

BIJK()1EN)E WERKEN••DAMWANO IN·srro lUNNEL OOST
Afbranden bovenzijde stalen darrwanden.
Afbranden oo\lenzijd~stalen danwanden.
Aanbrengen betonstaalmet kenmiddell ijn van 16 mmo
Afbranden bovenzi jdesta len combiwanden.
Afbranden bovenzijde sta 1en danwanden.

357 BIJKOMENDEWERKEN.•~. TOERIT OOST
357020 Afbranden bovenzijde stalen darlwanden

359 BI.:JmtENDE 'WERKEN.~ DIVERSEN
359010 Voorbetiandelen en biJWerken staal na montage.

3593 T.B.V
3593101 oren en carri ... eidingen leidingviaduct.
359320 Uitvoeren correctie bestaande pijpleiding

3599 OVERKLUIZING T.B.V. CENTRALEDOORSTEEK

EEN- HOEVEELHEID PRIJS mTAALBEDRAG
HEID RESULTMTS- PEREENHEID IN GULDENS

VERPLICHTING IN GULDENS

st 1.00 A
st 1.00 A
st 1.00 A
st 1.00 A

st 1.00 A
st 1.00 A
st 1.00 A
st 1.00 A

st 1.00 A
st 1.00 A
st 1.00 A
st 1.00 A

st 1.00 A
st 1.00 A
st 1.00 A
st 1.00 A
st 1.00 A
st 1.00 A

st 1.00 A
st 1.00 A
st 1.00 A
st 1.00 A

st 3.00 A
st 1.00 A
st 1.00 A
st 1.00 A
st 1.00 A

st 2.00 A
st 1.00 A

st 2,00 A
st 1.00 A

st 3.00 A
st 1.00 A
st 1.00 A
st 1.00 A
st 1.00 A

st 1.00 A

gld N

gld
st. 1.00
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BLADNR. ; 11

BESTEKS
POST-
NlMR

:'!:!~:!::.'.. 3.599..•10\i;f: 359920
359930

\:::::Il,~~~

~;;:I~i~olo
,.:.lj:!41~g~g
.. ..1 'T i2040

t?1413
::::::::413010

::~J1i10:0
l.l.l.ll~15
'1415010

:··'l·:\ti~010

li~~g

~~lQ
:}:421020
[4210.30.•
A "l1040

liilLim
·::I·::~2108.0
421090

::{:121100
)%21110
:::m~21130

1421140:::î~ii~
ll:!~i§lo
iiiln~~
J421560
::j~i~
1:)[21590

OMSCHRIJVING

Monitoren en corrigeren NGU-en RRP-pijpleiding.
Uitvoeren correctie bestaande pijpleiding
Aanbrengen tijdelijke overkluizingsconstructie.
Ve~jderen tijdelijke overkluizingsconstructie.
Aanbrengen van prefab stootplaten.
Monitoren en corrigeren NGU-en RRP-pijpleiding.

VLIESCONSTRUCTIE

VLIESCONSTRUCTIE TOERIT h'EST
Aanbrengen vliesconstructie.

BETONWERK

~TERBETON

'~TERBETON
Aanbrengen onderwaterbeton
Aanbrengen onderwaterbeton
Aanbrengen onderwaterbeton
Aanbrengen onderwaterbeton

IN-SrnJ 11.lNNELh'EST
moot 12 waterkelder.
moot 12 t/m 16.
moot 17 t/m 21.
moot 21 -al.

ONDERWATERBETON ZINKSLEUFh'EST
Aanbrengen onderwaterbeton moot cl/b5.

OOERWATERBETON ZINKSLEUFKANAAL
Aanbrengen onderwaterbeton moot c3 t/m d3.

ONDERWATERBETON ZINKSLEUFOOST
Aanbrengen onderwaterbeton moot ctSIel.

~TERBETON IN-SrnJ 11.lNNEL·OOST
Aanbrengen onderwaterbeton moot 11 waterkelder.
Aanbrengen onderwaterbeton moot 13 t/m 20.
Aanbrengen onderwaterbeton moot 20 - f5.

lB+\PEND BETON

TOERIT h'EST

TOERIT WEST
engen voervormig onderdee (keerwa·ndenL

Aanbrengen wanden (keerwanden).
Aanbrengen vloervonmg onderdeel (middenbermL
Aanbrengenwanden (middenberm).
Aanbr. wanàen klem:onstr.lputten (moot 8L
Aanbrengen vloeren (moten 8 Urn 11).
Aanbrengen buitenwanden onder (moten 8.9 en 10)
Aanbrengen buitenwanàen boven (moten 8.9 en la)
Aanbrengen buitenwanàen onder (moot 11) .
Aanbrengen scrll.lînewanden (moot 11).
Aanbrengen dek op Ca. 6.000+ (moot 11).
Aanbrengenrookmuren onder (moten 8 tlrn 11).
Aanbrengen rookmurenboven (moten 8 tlm 11).
Aanbrengen wanden kabelgoot (moten 8 Urn 11).

TOERIT WEST
(toerit>.
(vloer).
(toerit).
(buitenwanden) .
(rookmuurL
(kabelgoot) .

AFBOlJtI
Injecteren voegstrip.
Aanbrengen ESC fiel
Aanbrengen gelei ier
Aanbrengen A01E VOl:l9profiel
AanbrengenACMEvoegprofiel
Aanbrengen afdekplaten
Aanbrengen put afdekkingen
Aanbrengen overgangsconstrueti e kabelgoten.

EEN- HOEVEELHEID
HElD RESUlTMTS-

VERPLICHTING

gld
st.
st
st
st
gld

1.00
1.00
1.00
1.00

st 1.00

st 1.00 A
st 1.00 A
st 1.00 A
st 1.00 A

st 1.00 A

st 1.00 A

st 1.00 A

st 1.00 A
st 1.00 A
st 1.00 A

st 4.00 A
st 4.00 A
st 2.00 A
st 2.00 A
st 1.00 A
st 4.00 A
st 6.00 A
st 6.00 A
st 2.00 A
st 2.00 A
st 1.00 A
st 4.00 A
st 4.00 A
st 8.00 A

st 4.00 A
st 8.00 A
wand 20.00 A
st 12.00 A
st 4.00 A
goot 8.00 A
st 8.00 A
st 1.00 A

PRIJS
PER EENHEID
IN GUlDENS

N
V
A
A
A
N

A

TOTAAl BEDRAG
IN GUlDENS



92.40.03R Calandtunnel werkbestek BOO-3320

d.d. 31 maart 1999

BLADNR. :

BESTEKS
POST-
NlMR

422

OMSCHRIJVING
EEN- HOEVEELHEID
HElD RESULTAATS-

VERPLICHTING

GEWAPEND BETON IN· SITU TUNNEL/lXiWEST

4220 RLlWl3Ol.lW IN-SITU TUNNEL/DGWEST
422010 Aanbrengen ondervloer (waterkelder) . st 1.00 A
422020 Aanbrengen wanden en dek (rijvloer) . st 1.00 A
422040 Aanbrengen tussenwanden (middentunnelkanaa 1). st 1.00 A
422050 Aanbrengen oplegwanden (middentunnelkanaal). st 7.00 A
422060 Aanbrengen wanden en dak (tunnel). st 1.00 A
422080 Aanbrengen tussenwand (middengang) . st 1.00 A
422090 Aanbrengen wanden (tot 7.450+) . st 1.00 A
422100 Aanbrengen vloer (op 7.750+), st 1.00 A
422110 Aanbrengen wanden (tot 10.550+) . st 1.00 A
422120 Aanbrengen vloer (op 10.950+). st 1.00 A
422130 Aanbrengen wanden (tot 13.900+), st 1.00 A
422140 Aanbrengen vloer (op 14.200+), st 1.00 A
422150 Aanbrengen wanden (tot 15.170+/16.170+). st 1.00 A
422160 Aanbrengen dak (op 15.500+/16.500+). st 1.00 A
422170 Aanbrengen vloeren (moten 13 tlm 20), st 8.00 A
422190 Aanbrengen vloer (moot 21). st 1.00 A

:::210 Aanbrengen tussenwanden (middentunnelkanaal ). st 9.00 A
••!2220 Aanbrengen wanden en dek (moten 13 t/m 20). st 8.00 A
422240 Aanbrengen wanden en dek (moot 21). st 1.00 A
422260 Aanbrengen frontwand: dek (moot 2D. st 1.00 A
422270 Aanbrengen kopschot (moot 2D. st 1.00 A

4225 IN-SITU TUNNELWEST
422510 I ren voegstrlp. st 9.00 A
422'"020 Aanbrengen ESCvoeQprofiel (vloer), st 18.00 A
422530 Aanbrengen plaatln IPE-profiel. st 1.00 A
422550 Aanbrengen geleidebarrier. wand 40.00 A
422560 Aanbrengen ACMEvOOgprofiel (verkeerskokers) . st 36.00 A
422570 Aanbrengen ACMEvoeQprofi el (middenkanaa1) . st 9.00 A
422580 Aanbrengen roostervloer (middenkanaa1) . moot 10.00 A
422590 Aanbrengen afdekplaten (middenkanaa 1). moot 10.00 A
422600 Aanbrengen putafdei:kingen (inlaatput). st 18.00 A
422610 Aanbrengen putafdekkingen (in laatrooster ). st 2.00 A

424 GEWAPEND BETON AFGEZOOKEN 1UNNEl

4240
424010
424030
424040
424050
A?4070

'rOOo

4245
424510
424520
424530
424540
424550

4246
424610
424620
424630
424640
424650
424660
424670
424680

426

N TUNNEL
en voeren (t nt a t/m f).

Aanbrengen middenPQlllpenkelder (tunnelelement c5).
Aanbrengen wanden (middentunnel kanaa1) .
Aanbrengen wanden en dak (tunnelelement a t/m f),
Aanbrengen kopschot (tunnelelement a t/m f).
Aanbrengen van een terugslagklep.

AFBOUWIN AFGEZONKENTUNNEL
Aanbrengen p aat . PE-protte.
Aanbrengen rubber ilfdichtingsprofiel.
Injecteren voegstrip.
Aanbrengen voorspanning per tunnelelement.
Injecteren voorsparte 1ementen.

st 30.00 A
st 1.00 A
st 30.00 A
st 30.00 A
st 12.00 A
st 1.00 A

st 10.00 A
st 6.00 A
st 24.00 A
st 6.00 A
st 6.00 A

st 62.00 A
wand 120.00 A
st 124.00 A
st 31.00 A
moot 30.00 A
moot 30,00 A
st 60.00 A
st 2.00 A

BOUWOP LOCATIE
en ESC voegprofiel

Aanbrengen gelei debarri er .
Aanbrengen ACMEvoegprofi el
Aanbrengen ACMEvoegprofi el

roostervloer
Aanbrengen v1oerpl aten
Aanbrengen put afdekkingen
Aanbrengen put afdekkingen

GEWAPEND BEJDN

(verkeerskokers) .
(middentunnelkanaal).
(middentunnel kanaäl ).
(middentunnelkanaal).
(inlaatpui).
(in1aatrooster) .

IN-SITU TUNNEl.IOO OOST

PRIJS
PER EENHEID
IN GULDENS

TOTAALBËDRAG
IN GULDENS



03R calandtunnel werkbestek BDD-3320

31 maart 1999

BLADNR.: 13

Cl-lSCHRIJVING

gen betonvoer
Aanbrengen wanden en dak
Aanbrengen tussenwaoo
Aanbrengen wanden en dak
Aanbrengen tussenWand
Aanbrengen wanden
Aanbrengen vloer
Aanbrengen wanden
Aanbrengen v loer
Aanbrengen wanden
Aanbrengen vloer
Aanbrengen wanden
Aanbrengen dak
Aanbrengen vloeren
Aanbrengen vloer
Aanbrengen tussenwanden
Aanbrengen wanden en .dak
Aanbrengen wandenetl. dak
Aanbrengen frontwarld dak
Aanbrengen kopscoot

IN-SITU
(ondervoer . elder)
(waterkelder ri jvl oer) .
(middentunnelkanaal ).
(tunnel).
(middengang) .
(tot 6.250+).
(op 6.550+ ) .
(tot 9.500+L
(op 9.750+).
(tot 12.700+).
(op 13,000+L
(tot 13.970+/14.970+).
(op 14. 30()+/I5. 300+) .
(moten 12 tiro I9}.
(moot 20).
(roiddentunnelkanaa 1) .
(moten 12 tlm 19).
(moot 20).
(moot 20).
(moot 20).

IN-SITU l1JNNELOOST
eren veegst!"ip.

Aanbrengen ESCveegprofiel (vloer).
Aanbrengen plaat ttlIPE -prortel ,
Aanbrengen geleidebarri er .
Aanbrengen ACMEvoeQprofie 1 (verkeerskOkers) .
Aanbrengen ACMEvoegprofie 1 (mtddenkanaa1) .
Aanbrengen roosteryloer .(rniddenkanaa1) .
Aanbrengen afdekpl~ten (middenkanaa 1).
Aanbrengen put .afdekki ngen (.inlaatputJ.
Aanbrengen putafdekKingen (i nlaatrooster ).

TOERIT OOST .

IT OOST
keerwanden) .
(keerwanden) .
(keerwanden) .
(.keerwanden) .
(moten 3 tlm 10).
(moten 3 tiro 5),
(moten 6 tiro 9) .
(moten 6 t/rn 9).
(moot 10) .
(moot 10).
(moot 10).
(moten 8.9 en 10)
(moten 8.gen 10)
(moten 3 tlrn 10).

ngen v. oervorm; g onde
Aanbrengen wanden
Aanbrengen vloervormig onderdeel
Aanbrengen wanden
Aanbrengen vloeren
Aanbrengen· buitenwanden
Aanbrengen buitef1W(jnden onder
Aanbrengen buitenwandenooven
Aanbrengen buitenwanden
Aaobrengen schuine wanden
Aanbrengen deK·opca.. 4.200+
Aanbrengen rQOKlrorE!O.onder
Aanbrengen foOkmurerl .ooven
Aanbrengen wanden kabel goot

TOERIT OOST
(keerwaroen) .
(toerit).
(vloer).
(toerit),
(buitenwanden) .
(kabelgoot) .
( rookmuur) .
(kabelgoot) .
(kabelgoot) .

AFBOIJW
lnjecteren·voegstrip.
Injecteren voegstrip.
Aanbrengen ESCyoegprofi el
Aanbrengengeleidebal"rier
Aanbrengen ACMEvoegprofi el
Aanbrengen ACME\foegprofiel
Aanbrengen ACMEvoegprofi el
Aanbrengen afdekplaten
Aanbrengen afdeKplaten
Aanbrengen put afdeKkingen
Aanbrengen overgangsconstruetie kabelgoten.

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RfSULTAATS-
VERPLICHTING

st 1.00 A
st 1.00 A
st 1.00 A
st 1.00 A
st 1.00 A
st 1.00 A
st 1.00 A
st 1.00 A
st 1.00 A
st 1.00 A
st 1.00 A
st 1.00 A
st 1.00 A
st 8.00 A
st 1.00 A
st 9.00 A
st 8.00 A
st 1.00 A
st 1.00 A
st 1.00 A

st 9.00 A
st 18.00 A
st 1.00 A
wand 40.00 A
st 36.00 A·
st 9.00 A
moot 10.00 A
moot 10.00 A
st 18.00 A
st 2.00 A

st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st

11.00 A
11.00 A
2.00 A
2.00 A
8.00 A
6.00 A
8.00 A
8.00 A
2.00 A
1.00 A
1.00 A
3.00 A
3.00 A
16.00 A

st
st
st
wand
st
st
st
goot
goot
st
st

2.00 A
8.00 A
16.00 A
43.00 A
27,00 A
5.00 A
3.00 A
5.00 A
6.00 A
26.00 A
1.00 A

PRIJS
PEREENHEID
IN GULDENS

TOTAAl BEDRAG
IN GULDENS



92.40.03R Calandtunnel werkbestek 800-3320
d.d. 31 maart 1999

BLADNR. :

BESTEKS
POST-NIJ+lER OMSCHRIJVING

4281 RLW30UW ZINKSLEUVEN
428110 Aanbrengen deksloVen op combiwand.

4282 AFBOI.M
428210 Leveren en

429

4291
429110
429120
429130
429140
429150
429160
429180
4292
3210••.:9220

429240
429250
429260
4293
429310
429320
429340
4294
429410
429420
429440
429470
429480

Z N
prefa onnenschorten.

DIVERSEN

OIJERKLUIZING
Toepassen ti .. dscherm.
Verwijderen betonnen windscherm.
Vervoeren en opslaan winOschermen.
Aanbrengen betonnen kespen en fundatiewanden.
Aanbrengen betonrmnoplegs loven met sans1agnokken.
Aanbrengen·be~. koker 1i gger.
Herplaatsenbet~ wi nctscherm.

B.V>MERSEYWEG
engen . ...•........•••.•oplegs loven.

Aanbrengen betonnel'llandhoofd.
Aanbrengen betonnen landhoofd.
Aanbrengen prefab betonnen brugdek met druk 1aag.
Aanbrengen prefab betonnen brugdek met druklaag.

43 WAPENING
431 WAPENING. FEB 220 !tl.
431010 Aanbrengen beton5tàal kenmid.dellijn 16 rllll.

432
432010"'<2020

'2030
432040
432050
432060
432070

WAPENING FEB 500HWL
Aanbrengen betonstaal kenmiddellijn lOnm.
Aanbrengen betonstaal kenmid.dellijn 12 nm.
Aanbrengenbetonstaal kenm'tddel1ijn 16 nm.
Aanbrengen betonstaal kenmiddell;.jn 20nm.
Aanbrengen betonstaal kenmidde11i jo 25nm.
Aanbrengen betonstaal kenmiddel1ijn 32 nm.
Aanbrengen betonstaal kenmiddell ijn 40nm.

433 ~ING
433010 Aanbrengen hulpstaal voor wapening.

5 OPDRIJVEN.lRANSPORT EN AFZINKEN~

51 ~IDENDE ~N

511 SC'HlXlltI'Jl.l ZINKSlBlF
511010 Qnderhouden zt nksleuf.

512 OPLEGllOOmENINGEN
512010 Aanbrengen op1egvoorzi eni ngen tunnel el ementeh.
513 lENINGEN
513010 Toepassen tijdelijke atmeervoorzieningentunnelel.

EEN- HOEVEELHEIDHElD RESUlTAATS-
VERPLICHTING

deel

deel 10.00

st
st
st
st
st
st
st

st
st
st
gld
st

st
st.
st

st
st.
st.
st
st

kg 13500:00

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

20000.00 IJ
220000.00 IJ
3000000.00 IJ
5700000.00 V
5200000.00 V
5750000 .00 V

50000.00 V

kg 2200000.00 V

gld

91d

91d

PRIJS
PER EENHEIDIN GUlDENS

8.00 A

1.00 A1.00 A
1.00 A
3.00 A
2.00 A
2.00 A1.00 A

1.00 A1.00 A
3.00 A

N1.00 A

2.00 A
2.001.00

2.001.00
1.00
1.00
1.00

N

N

N

TOTAAL BEDRAG
IN GULDENS



03R Calandtunnel werkbestek BDD-3320

d.d. 31 maart 1999

BLADNR. : 15

G1SCHRIJVING

TUNNELElEMENTEN
Aanbrengen zinkuitrusting per tunnel element.
Toepassen tijdelijke afzinkvoorzieningen tunnelel.

OPDRIJVEN

1lJNNE.LElDlENTEN
Opdrijven tunnel element.

TRANSPffiTEREN

lUNNELElEl1ENIE
Transporteren naarafmeerlocatie van tunnelelement
Transporteren naar afzink locatie van tunnelelement

AFZINKEN

TllNNEl.ELEHOOE INiZINKSLEUF
Afzinken tunnelelement.
Aanbrengen eerstewaterdichting (surttvoeç).

AfWERJ(EN: VóóR MNYUll..EN ZINKSLEUF

ll.lNNELElEMENT
Afwerken tunnel elelllenten.
Verwijderen voorziériingen t.b. v. afmeren.
Verwijderen voorzieningen t.b. v. afzi nken.

0N:lERSTRMN

lUNNELElEl1ENIE
Grond 1everen en verwerken t. b. v . onderstromen.

AfWERJ(EN:ZINK· EN SWIlVOEG IN ZINKSLEUF

lUNNELElEl1ENIE
Afdichten zinkvoeg.
Aanbrengen betonnen afwerking zinkvoeg.
Aanbrengen hittewereooe bekledi ng (zt nkv, )
Verwijderen kopschQtten
Afwerken sluitvoeg .
Doorzagen voorspanstaven .

BAIl.ASTEN

1lJNNE.LElEMENTEN
Aanbrengen banastbeton T.E. a t/m f.

Af\tlERKING

AFWERKING lUNNEL

DEUREN EN KOZIJNEN
AanbrerJgen kozijnen met deuren tbv poederbluskast.
Aanbrengen <vlucht} schuifdeuren incl. kozijnen.
Aanbrengen hulpposten.
Aanbrengen (vlucht}draaideuren incl. kozijnen.
Aanbrengen draaideuren incl. kozt jnen.
Aanbrengen spijlen draaideur .
Aanbrengen draaideuren i nc1. kozi jnen .

lAlIlERS EN DRENKELI~
leveren en aanbreng.en·stalen 1adders.
Leveren en aanbrengen stalen drenkelingenladders.

EEN- HOEVEELHEID
HElD RESULTAATS-

\rr.RPU CHTING

st
gld

6.00 A
N

st 6.00 A

st
st

6.00 A
6.00 A

st
st

6.00 A
1.00 A

st
stst

6.00 A
1.00 A
1.00 A

st 6.00

st
st
st
st
st
gld

6.00 A
6.00 A
6.00 A

14.00 A
1.00 A

N

st 24.00 A

st 58.00 A
st 24.00 A
st 44.00 A
st 4.00 A
st 4.00 A
st 2.00 A
st 2.00 A

st 3.00 A
st 16.00 A

PRIJS
PEREENHEID
IN GULDENS

TOTAAL BEDRAG
IN GULDENS



92.40.03R Calandtunnel werkbestek BDD-3320

d.d. 31 maart 1999

BLAONR. : 16

BESTEKS
POST-NUt'MER
613 TEGELS
613010 Aanbrengenwandtegels toeritten per wand.
613020 Aanbrengenwandtegels tunnel per wand.

OMSCHRIJVING

63 AFWERKING NECKARl\EG. MERSEYWEGEN EUROPAWEG

632 OVERKLUIZING NECKAAWEG

6321 RK
632110 leuningwerk.

6322
632210 alen rooster.

6323 T&-UDTRAPPEN
632310 Aanbrengen prefab betonnen ta 1udtrap.

633 OVERl<LUUING~G
:31 LEUNINGWERK

uj3110 Aanbrengen leuningwerk.

6333 AFDEKPLATEN
633310 Leveren en aanbrengen prefab betonnen afdekplaten.

635 ffiOOKERINGEN LANGS EUROPAWEG

6351NGWERK
635110 engen tijdelijke leuning.
635120 Verwijde.ren tijdelijke leuning.

64 SIDtPELS TOERITTEN

641 SIDtPELS TOERIT WEST
641110 Leveren en monteren buisstempels.

642 STEMPELS TOERIT OOST
642110 Leveren en monteren bui sstempe1s .

7 DIVERSEN

71 OEVERVERDEDIGING

711

11
IH110
711120

7112
711210
711220

712 TIJDELIJKE· BOOEMVERDEDIGING
712010 Aanbrengen tijdelijke bestorting oevers C. kanaal.
712020 Verwijderen bestort;1lg.

713 DEfINmEVE BOOEHVERDEDIGING

7132
713210

714

7141
714110

st
st

st

st

st

st

st

st
st

st

st

EEN- HOEVEELHEID
HElD RESULTAATS-

VERPLICHTING

18.00 A
200.00 A

2.00 A

1.00 A

2.00 A

2.00 A

1.00 A

2.00 A
2.00 A

13.00 A

13.00 A

st 1.00 A
st 1.00 A

st 1.00 A
st 1.00 A

st 4.00 A
st 4.00 A

st

st

1.00 A

1.00 A

PRIJS
PEREENHEID
IN GUlDENS

TOTAALBEDRAG
IN GULDENS



Calardturmel werkbestek 800-3320

d.d. 31 maart 1999

BL.ADNR. : 17

tl1SQlRIJVING

RIOLERING

RIOLERING
Aanbrengen PVC-riolering
Aanbrengen PVC-riolering

TOERIT WEST (VlIES)
NOORDZlJOE.
MIDDENBERM.

TOERIT OOST
NOORDZIJDE.
ZUIDZIJDE.

RIOLERING
Aanbrengen PVC-riolering
Aanbrengen PVC-riolering

DRAINAGE

DRAINAGE
Aatlbrengen DRAINA.
Aanbrengen DRAIN.A.
Aanbrengen DRAINB.

VERHARDINGEN

VERHARDINGEN TOERIT WEST
Aanbrengen stootplaten met funderi ng.

TOERIT WEST (VUES)
NOORDZIJDE.
ZUIDZIJDE.

VERHARDUIGEN TOERIT OOST
Aanbrengen stootplaten met funderi ng.

DIVERSEN

ring.

WESTZIJDE
inzaaien Opperv ak.

AFWERKEN OOSTZIJDE
Frezen en inzaaien oPpervlak.

JnW<OOIGE .WERKZAI!MHEDEN
Lev.en aanbr. >bouwlc werken (glas/waterdicht>'
tev.en aanbr. bouwk. werken nuifel in- uitrit>.
Lev. en aanbr. ~. werken (prefab beton el end.
Lev.en aanbr.bouwk. werken (werk gereed>'

~. VAN ALGEMENE PNID

TIJDELIJKE I-EKWERKEN

AfRASTER.ING WESTOEVER
Toepassen tijdelijke afrastering.

EEN- HOEVEELHEID
HElD RESULTAATS-

VERPLICHTING

st

PRIJS
PEREENHEID
I/IJ GUlDENS

1.00 A

st 1.00 A
st 1.00 A

st 1.00
st 1.00

st
st
st

st

st

st

st

1.00
1.00
1.00

721
721110

;'::r:r! 721210
m':;722

722110

i:"':l:; ~2210

~~~jue
)~!131210i,m, 1310

:;::mJ74
:::::1741
']741010
:,'::,::,747
.\?747010

~UF5

,::,J;~n10
"llilO
::::::::~:-

~~v60010
"'1'760020
1760030
}{"V60040
:::::::::

L~117 ELECTRO-MECHANISCHEWERKlllAMHEDEN

1
7100.20 Aanbrengen in tebeJ;onneren HPE-buis lP 50 flJ'Il.

:270030 Aanbrengen in te betonneren HPE-bui s lP 110 flJ'Il.
n0040 Aanbrengen in te betonneren HPE-buis ~ 200 sm.

;:j:I~~8 VEILIGEID ENGEZOrDEID
780010 Aanvullen V&G,;plan,

::{?80020Aanste llen .V&G-coördinator .

·jt~
..hu
.ill~nOlO

2.00 A

2.00 A

2.00 A

2.00 A

st 1.00 A

st . 1.00 A

st 2.00 N
st 2.00 N
st 2.00 N
st 1.00 N

m 12000.00 V
m 2000.00 V
m 1000.00 V

gld N
gld N

gld N

TOTAALBEDRAG
IN GULDENS



92.40.03R calandtunne1 werk bestek BDD-3320 BLADNR. : 18

d.d. 31 maart 1999

BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN GULDENS
NUM'1ER VERPLICHTING IN GULDENS
811020 Onderhouden en verwijderen atrestert ng . gld N
817 AFRASTERING OOST OEVER817010 Toepassen tijde1ijke afrastering. gld N817020 Onderhouden en verwijderen afrastering. gld N

82 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN820010 Het maken van te~eningen en berekeningen gld N820020 Het maken van gedetai11eerde werkplannen. gld N820030 Het maken van revisie documenten. gld N
83 DIRECTIE BEHOEFTEN

831 DIRECTIE BEHOEFTEN WEST OEVER831010 Gebruik keet. gld N831020 Gebruik van hulpmiddelen. gld N

837 DIRECTIE BEHOEFTEN OOST OEVER837010 Gebruik keet. gld N7020 Gebruik van hulpmiddelen. gld N
838 DIRECTIE BEHOEFTEN BWv.OOK
838010 Gebruik keet. gld N838020 Gebruik van hulpmiddelen. gld N
84 T.B.S. PERSONEEL

841 T.B.S. PERSONEEL WEST OEVER841010 Ter beseh. stellen van een administratteve kracht. uur 9000.00 V
85 T.B.S. MATERIEEl850010 Gebruik patrouille·/begeleidingsvaartuig. uur 4500.00 V _.- --- _ .•. -- - -- -..•..•. ----_ •..

SUBTOTAAL



03R Calandtunnel werkbestek BOO-3320
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BLADNR. : 19

:::.:.

IBESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAl BEDRAG
jPOST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN GULDENSNl.JM'v1ER VERPLICHTING IN GULDENS
\ TRANSmIT SUBTOTAAlI
91 EENMALIGE KOSTEN. GESPECIFICEERD ALS VOLGT:

910010 Inrichten werkterrein (101.1) f ..........910020 Inrichten werkterrein (W..2/3) f ..........910030 Inrichten werkterrein (0,1) f ..........910040 Inrichten werkterrein (0.2/3) f ..........",910050 Inrichten werkterrein (B.ooK) f ..........
j910060 Opruimen werkterreinen (WEST) f ..........:,910070 Opruimen werkterreinen (OOST) f ..........910080 Opruimen werkterrein CB.DOI0 f ..........918870 Onderhandelingsfase f ..........1918880 Overige eenmalige kosten f ..........
::

\919990
-----------Totaal eenmalige kosten F .......... gld N

'~929990 Uitvoeringskosten gld N
9990 Algemene kosten gld N

1949990 Winst en risico gld N
:195 STELPOST
.:;

950010 Stelpost. gld 1500000.00 V
~1§~~~gStelpost gld 600000.00 VStelpost Besteksdeel BDO-3320-02 Bouwkundig. gld 50000.00 Vr§~~Stelpost Besteksdeel BOO-3320-03 E/M. gld 1800000.00 VStelpost electro-mechanische werkzaamheden. gld 54000000.00 V

:196 BIJDRAGEN

'::;960010Bijdrage R.A.W. ( 0.15 %) gld N

!:
-------------- ------Aannemingssom. de omzetbelasting niet inbegrepen

~~.

-------------- ------
--Gedaan te

::;: De 19..
I.; De inschrijver(s) .
:

,,;.'

~~1'
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MINISTERIE V/JH VERKEER EN WATERSTAAT

800-3320: Calandtunnel

OIRECTl:RMT·GENERMI.. RIJKSWATERSTAAT
BOlAf>IENST RIJKSWATERSTAAT

I1

WERKBESTEK
voor de bouw van deCa 1andtunne 1.
'inclusief dienstengebouwen. elei:tro-
mechanische installaties en bijkomende
werken i 1'1 de gemeente Rotterdam.

,lil

lnfrastructwrfonds
Dienst 1998 - 2003

11
Bestekscteel BOO·3320·0l. Civiel technische werkzaamheden
met 65 tekeningen
en 20 bijlagen

1111.

TEe v.o.r.
Tunnel Engineering Consultants
Standaard ruiter 13
3905 PT·.·Veenendaa1
tel. 0318 5546 66

lil
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BLAONR. ; 1

Deel Algemene gegevens

TEKENINGEN
PElLEN EN HOOFDAFMETINGEN
BIJlAGEN
WATERSTANDEN
GRONDMECHANISCHEGEGEVENS
WERKTERREINEN

Deel Nadere beschrijving

VOORBEREIDENDEWERKZAAM1EOEN

MEHNGEN
NlJLHETING
EINMIING

OPRUIl"WERKZAAM1EDEN

GRONDWERKENBEMAl..INGEN

GRQIIlI;MERK
GRONIJi4ERKTOERIT WEST
GRONDONTGAAVENlAF\lOEREN TOERIT WEST (VUES)
GRONDLEVEREN/VERWERKEN TOER1TWEST (VUES)
GRONOOOGRAVENlAFVOEREN TOERIT WEST (BETON)
GRDNOLE\lERENlVERWERKEN TOERIT WEST (BETON)
GRONPdERKJN~SrTllTUNNEl WEST
GRONDOOGRAVEN/AFVDEREN BOUWKUIP KJOT 12 TlM 16
GRDNOONTGRAVENlAFVOEREN BlJl.A4KUIP MJOT 17 TlM 21
GRONDOOGRAVEN/AFVOEREN ONTLASTSLEUF OOST
INZMIENONTl..A$JSLEUF OOSTZIJDE IN~SnUWEST
GRONOtEVEREN/VERWERKEN BlJl.A4KUIP MJJT 12 T lM 16
GRONDLEVERENl\lERWERl<EN BlJl.A4KUIP KJOT 17 TlM 21
GRONIJi4ERK•••ZINKSLBUF·.·WEST
GRONDONTGRAVENlAFVOEREN ZINKSLEUF WEST
GRONDLEVEREN/VERW[RKEN ZINKSl..EUF.WEST
lNZMIENONTlASTSLEUF ZINKSI ..EUF WEST
GRONtMERK<ZINKSLEUF .KANAAL
GRONDJlNTGRAVENlAFVOEREN ZINKSl..EUF KANAAl..
GRONDVER\lOEREN ZINKSLElJF .KANAAL
GRONDl.ËVEREN/VERWERKEN ZINKSl.EUF KANAAl..
GRQIIlI;MERKZINKSLEUF .OOST
GRONOONTGRAVENlAFVOEREN ZINKSLEUF OOST
GRONDLE\lERENlYERWERKEN IINKSLEUFOOST
IHZMIENOOLASTSLEUF ZINKSLEUF OOST
GRONDWERK.IN-SITU TUNNEL. OOST
GRONDONTGAAVEN/AFVOEREN BOlAf<UIPffiOT 18 TlM 20
GRDNOONTGRAVEN/AFVOEREN BlJl.A4KUIRMJJr 14 UM 17
GRONDONTGRAVEN/AFVOEREN BOlJWKUIPKJOT11· UM 13
GRONDONTGAA'rtNIAFVOEREN ONTLASTSLEUF KOI'lWANO
GRDNOLEVEREN/VERWERKEN BlJl.A4KUIP MJJr 18 TlM 20
GRONDLEVERENlVERWERKEN BOUWKUIP .t()QT 14 T/M 17
GRONDLEVEREN/VERWERKEN BOlAf<UIPt1JQT 11 TlM 13
INZMIENONTLASTSLEUF WESTZIJDE IN-SITU OOST
GRONDWERKTDERITOOST
GROND.··ONTGAAVEN/AFVOEREN
GRDNO··.OOGRAVI-'JllAFVOEREN
GRONOl..ËVËREN/VE$fJ«EN
GROND.LEVEREN/VERWERKEN
GRONDWERK
GRONO LEVEREN/VERWERKEN
GRONDONTGRAVENlAFVOEREN

BOUWKUIPKJOT 7 TIM 10
BlJl.A4KUIPMJJT ld TlM 6
ElOlWlMP KJOT 7 TIM 10
BOUWKUIP MXlT 1d TIM 6
BOl.AmK
00l)J00K
BOUWOOK

2

3
4
4
5
6

9

9
9
9

9

9
9
910
1112
14
14
15
17
18
18
20
22
22
2324
25
25
26
26
2627
28
29
30
30
31
32
34
34
36
38
40
40
404141
42
44
44
45
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BLADNR.: II

3 FUNDERINGSTECHNIEKEN

31 LEVERENEN AANBRENGENFUNDERINGSPALEN
311 AANBRENGENFUNDERINGSPAlEN TOERIT WEST
312 AANBRENGENFUNDERINGSPAlEN IN-SnU TUNNELWEST
316 AANBRENGENFUNDERINGSPALEN is-snu TUNNEL OOST
317 AANBRENGENFUNDERINGSPAlEN TOERIT OOST
319 FUNOERINGSPAlENDIVERSEN
3191 WINDSCHERM(MIDDENSCHERM)
3192 WINDSCHERM(ZUIDSCHERt>1)
3193 OVERKLUIZING T.B.V. NECKARWEG
3194 OVERKLUIZING T.B.V. MERSEYWEG

32 aM3I· EN DfllJWANDEN
321 EJ:AMNANDfN TOERIT .WEST
3211 LEVERENEN AANBRENGENSTAlENaM3I-·END~DEN
3212 VERWIJDERENSTAlEN aM31 - EN D.AMoSANDEN
322 EJ:AMNANDfN .. IN-SnU TUNNELWEST
3221 LEVERENEN AANBRENGENSTAlEN aM31 - EN lJfllJWANDEN
3222 VERWIJDERENSTAlEN aM3IWANDEN
323 lJI.IMtlANDEN ZIN1<SLEUFWEST
3231 LEVERENEN AANBRENGENSTAlEN COMBI·. EN DAl+JANDEN
3232 VERWIJDERENSTALEN aM31 - EN DAAWANlJEN
324 lJI.IMtlANDEN ZIN1<SLEUf KANAAL
3241 LEVERENEN AANBRENGENSTAlEN D~OEN
325 lJAAWANlJEN ZINKSLEUF OOST
3251 LEVERENEN AANBRENGENSTAlEN COMBI- EN D~DEN
3252 VERWIJDERENSTAlEN COMBI- EN DAAWANDEN
326 D~EN IN-SITU TUNNELOOST
3261 LEVERENEN AANBRENGENSTAlEN C(HlI - EN DAAWANDEN
3262 VERWIJDERENSTAlEN COMBIWANDEN
327 OMWANlJEN TOERIT OOST
3271 LEVERENEN AANBRENGENSTALEN C(HlI - EN D~lJEN
3272 VERWIJDERENSTAlEN COMBIWANlJEN
329 DWANOEN DIVERSEN
3293 OVERKLUIZING T. B. V. NECKARWEG
3295 EtlROPAWEG

33 DWAND VERANKERING
332 0AMi0lAND VERANKERING IN-SITU iF...5T
333 lJI.IMtlANDVERANKERING ZINKSLEUF WEST
335 DWAND VERANKERING ZINKSLEUF OOST
336 ON+JANDVERANKERING IN-SITU TUNNELOOST
339 VERANKERING DIVERSEN
3395 EUROPAWEG

34 DAAWANDSTEMPELINGEN
341 ONo1tJANOSTEMPELINGEN TOERIT WEST

45
45
47
49
50
50
51
52
52
54
55
57
58
60
60
62
64
67
6B
6B
69
71
71
71
73
76
80
83
83
83
85
86
86
86
86
87
88
88
92
93
93
99
99
99
100
100
107
107
107
UI
111
111
114
114
114
116
117
117
118
119
121
121121
122
122

GRONDWERKDIVERSEN
GRONDONTGRAVEN/AFVOERENDIVERSEN
GRONDLEVERENIVERWERKEN DIVERSEN

BEI-W..I NGEN
BfMl\LING
BEl-W..ING
BEl-W..ING
BEl-W..ING
BEl-W..ING
BEl-W..ING
BEl-W..ING
BEMALING
BEl-W..ING
BEl-W..ING
BEl-W..lNG
BeW.ING
BEl-W..ING
BEl-W..ING
BEl-W..ING
BfMl\LING
B9W..ING

TOERIT WEST
TOERIT WEST (VLIES)
TOERITWE5T (BETON)
IN-SITU TUNNEL WEST
BOO-lKUIPK){lT 12 T/M 16
~UIP!'()QT 17 T/M 21
ONTlASTSLEUFOOSTZIJDE
ZINKSLEUP WEST
ZINKSLEUF OOST
IN-SITU TUNNELOOST
BOlWKUlp·!'()QT 18 T/M 20
BOl.WKUIPf1)QT 14 TlM17
B!Jl.WKUIPMOOT11 T/M 13
ONTLASTSLEUFWESTZIJOE
TOERIT OOST
BOlWKUlP MOOT7 TlM 10
f3OO..JK.UIPK){lT 3 TlM 6
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d.d. 31 maart 1999

BLADNR.: III

342 DN1JANO STEMPELINGEN
343 lJtIWIANDSTEMPELINGEN
345· DAMiWID STEMPELINGEN
346 DN1JANO STEMPELINGEN
347 lJtIWIANDSTEMPELINGEN

IN~$ITU TUNNEL WEST
ZlNKSLEUF WEST
ZINKSLEUFOOST
IN·SlTUTl..JNNEL OOST
TOERIT OOST

35 BIJ~. WERKEN·.OAMNAND
352 BIJ~WERKEN~ IN·SITUTUNNEL WEST
353 BI ~D ZINi($LfJ.lFWEST
356 BI .. CCl1BlWANDZINKSLEUFOOST
356BIJK~WERKEN~D1UNNEL OOST
357 BIJKlJMENDEWERKEN O~[l 00$1'
3~ .. BIJKlJ.lENOEWERKENOAMNAND< .OI\lERSEN
3593 OVERKLUlZING. T. B.V.NECKARWffi
3599 OVERKLUIZlNG •T.B.V. CENTRALE~EK

36 VLIESCONSTRUCTIE
361 VLIESCONSTRUCTIE

4 BETONWERK

41 ONDERWATER8ETON
412 ONOERWAtERBETON
413 ONDERWATERBETON
414 ONDERWATER8ETON
415 ONDERWAtER8ETON
416 ONDERWATERBETON

42 GEWAPENDtlETON
421 GËWAPENDBETON4210 RlJf1l3Ql.JW
4215 AFBOl..lW
422 GËWAPENDBETON
4220 RlJf1l3Ql.JW

AFBOUW
GEWAPENDBETON

4240 RlJf1l3Ql.JW
4245 .AFl3Ol.M IN BOl.JWOOK
4246 AFBQll.J·OP LOCATIE
426 GEWAPaID·BEJON
4260 RlJtJBotJW
4265 AFBOlkJ
427 GEWAPENDBETON4270 RlWBOUW4275 AFBOl..lW
428 GEWAPENDBETON4281 R~
4282 AFBOUW
429 GEWAPENDBETON
42910VERmJIZINGMIDDEN$CHERM
4292 WINDSCHERM<ZUIDSCHERM)
4293 OVERIQUIZING T. B. V. NECKARYJEG
4294 OVERKLUlZING T.B.V. MERSË'l'WEG

43 WAPENING
431 WAPENING FEB 220 !'WL
432 WAPENING·FEB 500 !'WL
433 HlJJ...PWAPENING

5 Ol'ORIJVEN. TRANSPORT EN fJfZINKEN TUNNELELOOTEN

TOERIT WEST

51 VOOR8EREI1JËNDEWERKZAAt1iEDEN
51.1 SCHOONHOl.!DENZlNKSLEUF
512 AANBRENGENOPLEGVOORZIENINGEN
513 AafER'JOORZIENINGEN
514 1l.lNNELELEMENTEN

52 OPDRIJVEN
524 TUNNELELEMENTEN

53 "TRANSPORTEREN

123
124
125
127
128
128
128
129130
130
131
131
132
133

137

139
139
139
149
152
152
170
174
174
182
184
187
187204
208
208
218
221
221
222
223
223
228
230
234
240
240
240
241

241

243243
243



D3R Calandtunnel werkbestek Besteesdeel BDDc332D-DlCivieltechnische werkzaamhedend.d. 31 maart 1999
BLADNR. : IV

534 TUNNELELEMENTEN

54 AFZINKEN
544 TUNNELELEMENTEN IN ZINKSLEUF

AFWERKENVóóR AANVULLEN ZINKSLEUF
lUNNELELEMENTEN

ONOERSTRMN
Tl.lNNELELEMENTEN

AFWERKENZINK- EN SLUITVOEG IN ZINKSLEUF
TUfiJNELELEMENTEN

BALLASTEN
Tl/NNELELEMENTEN

6 AFWERKING

61 AFWERKING TUNNEL
611 DEUREN EN KOZIJNEN
612: LAODERS EN ORENKELINGENLADDERS
613 TEGELS

63 AFWERKINGNECKARWEG. MERSEYWEGEN EUROPAWEG
632 OVERKLUIZING NECKARWEG

LEUNINGWERK
BANOSTALENROOSTER

6323 TALU!JfRAPPEN
633 OVERKLUIZING MERSEYWEG
6331 LEUNINGWERK
6333 AFf)EKPLATEN
635 GRONDKERINGENLANGS EUROPAWEG
6351 LEUNINGWERK

64 STEMPELS TOERITTEN
641 STEMPELS
642 STEMPELS

TOERIT WEST
TOERIT OOST

243

243
243
243
243

244
244
244
244
247
247

248
248
248
251
251

252
252
252
253
253
254
254
254
255
255

256
256
257
257
257257
257
258
259
259
259
260
260
260
260
261
264
266
266
269
269
269
270270
270
271
271
271
271

7 DIVERSEN

71 OEVERVERDEDIGING
711 OPRUIMINGDEV'ERVERDEOIGING
7111 OPRUIMING OEVERVERDEDIGING WEST
7112 OPRUIMING OEVERVERDEDIGING OOST
712 TIJDELIJKE 8OOEMVEROEDIGING
713 DEFINITIEVE 800EMVERDEDIGING
7132 DEFINITIEVE 800EMVERDEDIGING ZINKSLEUF KANAAL
714 HERSTEL OEVERVERDEDIGING
7141 HERSTELLEN OEVERVERDEDIGING WEST
7142 MNBRENGEN OEVERVERDEDIGING·OOST

72 RIOLERING
721 RIOLERING
722 RIOLERING

TOERIT WEST (VLIES)
TOERIT OOST

DRAINAGE
DRAINAGE

73
731
74
741
747
749
7493
7494

TOERIT WEST (VLIES)

VERHARDINGEN
VERHARDINGEN TOERIT WEST
VERHARDINGEN TOERIT •OOST
VERHARDINGEN DIVERSEN
OVERKLUIZING T.B.V. NECK.ARWEG
OVERKLUIZING T.B. V. MERSEYWEG

75 AFWERKING ONVERHARDETERREINEN
7511 AFWERKEN WESTZIJDE
7512 AFWERKEN OOSTZIJDE

76 BD\..WKUNDIGEWERKZAAMHEDEN
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BLADNR. : v

77 ELECTRa-MECHANISCHE WERKZAAMHEDEN

VEILIGHEID EN GEZONDHEID

WERKENVAA ALGEMENEAARD

TIJDELIJKEfiOO..'ERKEN
AFRASTERING
AFRASTERING

8

WEST OEVER
OOST OEVER

TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

DIRECTIE BEHOEFTEN
DIRECTIE BEHOCFTEN
DIRECTIE BEHOEFTEN
DIRECTIE BEHOEFTEN

T .13 •S . PERSONEEL
T. B. S . PERSONEEL WEST OEVER

WEST OEVER
OOST OEVER
BOlJWl)()K

T.B.S. MATERIEEL

EBfoW.IGE KOSTEN. GESPECIFICEERD ALS VOLGT:

STELPOST

Deel 3. Bepalingen

02 PROEVEN
02 .Ol PROEVENKUST-EN OEVERWERKEN
0202 PROEVENWEGENBOlJtJ

11 TECHNISCHE BEPALINGEN SLOOPWERK
n02 EISEN EN UITVOERING SLOOPWERK
1107 MEET-EN VERREKENMETHODEN

17 TECHN. BEP. VERONTREINIGDE GRONDEN VERONTREINIGD WATER
17 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERONTR. GROND+WATER.ALGEMEEN

21 TECHNISCHE BEPALINGEN BEMALINGEN
21·02 EISEN. EN UITVOERING BEM&.INGEN
2103 INFORMATIE.cOVERDRACHTBEMALINGEN
21 04 RISICOVEROELING EN GARANTIES. BEMALINGEN
21 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BEM&.INGEN

22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN
22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN.ALGEMEEN
22 ·03 INFORMATIE-OVERDRACHTGRONDWERKEN.·ALGEMEEN
22 •.04 RISJCOVEROEL1NGEN. GARANTIES GRONDWERKEN.ALGEMEEN
2205 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GRONDWERKEN.ALGEMEEN
22 .06 BOUWSTOFFENGRONDWERKEN.. ALGEMEEN
22 07 MEET-EN VERREKENMETHODENGRONDWERK.ALGEMEEN

23 TECHNISCHE BEPALINGEN DRAINAGE
23 12 EISEN EN UITVOERING HORIZONTALE DRAINAGE

27 TECHNISCHE BEPALINGEN WATERDICHTE FOUE
27 ..Ol BEGRIPPEN WATERDICHTE.FOLIE
2702 EISEN EN.UITVOERING WATERDICHTEFOLIE
27 03 INFüRMATlE-oVERDRACHTWATERDICHTE FOlIE
2705· BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN. WATERDICHTE
2706 BQl.MSTOFFENWATERDlCHIE FOLIE
27 07 MEET- ENVERREKENMETHODENWATERDICHTE FOLIE

29 TECHNISCHE BEPALINGEN AFZINKEN TUNNELELEMENTEN
29 12 EISEN .EN UITVOERING AFZINKEN TUNNELELEMENTEN
29 13 INFORMATIE-OVERDRACHTAFZINKEN TUNNELELEMENTEN
29 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN AFZINKEN TUNNELELEMENTEN

272

273

. 273

273
273
274
274
276
276
277
278

280
280
280
281
283

285

286
286
286
288
288
289
289
289
289
289
290
290
291

291
291
293
293
294
295
296
296
296

296
296
296297
299
301
301
301
301
302
302
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BLADNR. : VI

41
41 02
41 03
41 12
4113
4115
4116
4117
4122
4123
4125
41264127
4132
4142
4143
4145

42
4202
42 G3
42J15
4206
4207
4212
4215
4216
4217
4222
4223
4224
4225
4231
4232
42334234
4235
4236
42 3742.82
42·86
43
4302
43 03
4304
43 05
43 06
43 07
43 22
43 23
43 25
43 26
46
46 92
4694
4695
46 96
46 97

51
51 06

52
52 0252 31
52 32
5233
5234

TECHNISCHE BEPALINGEN FUNDERINGSTEcHNIEKEN
EISEN EN UITVOERING FUNOERINGSTECHNIEKEN ALGEMEEN
INFORMA.TIE OIJERDRACHT FUNOERINGSTECHNIEKENALGEMEEN
EISEN EN UITVOERING· PALEN
INFORMATIE -OVERDRACHT - PALEN
BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN - PALEN
BOUWSTOFFEN PALEN
MEET- EN VERREKENMETHOOEN - PALEN
EISEN EN UITVOERING - ~EN
INFORMATIE~OVERDRACHT - ~OEN
BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN - DN-WANDEN
BOl..l\ISTOFFEN ~
MEET-EN VERREKENMETHOOEN - OAMrJANl)EN
EISEN EN UITVOERING -V8RANKËRINGEN
EISEN EN UITVOERING- GROUTANKERS
INFORMATIE -OVERDRACHT GRQUT- EN SCHROEFINJECTlE-ANKER5
BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GROUT- EN SCHROEFINJECTIE-ANKER

TECHNISCHE BEPALINGEN· BETONWERK
EISEN EN UITVOERING BETONWERK
INFORMATIE -OVERDRACHT BETONWERK
BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BETONWERK
BOl.A.JSTOFFEN~RK
MEET-EN. VERREl<Ë~NBETONWERK
EISEN EN UITVOERING VOORSPANNJNG
BIJBEHORENDE. VERPLICHTINGEN· VOORSPANNING
BOllWSTOFfEN .VOORSPANNING
MEET- EN VERREKENMETHOOENVOORSPANNING
EISEN EN UITVOERING FABRIEKSMf'.TIG VERVAARDIGD BETON
INFORMATIE -OVERDRACHTfABRIEKSM4.TIG .VERVAARDIGD BETON
RISICOVERDELING EN GARANTlES 8ETONELEMENTEN
BIJBEHOREND[ VERPLICHTINGEN.· FABRIEKSM4.TIG VERVAARDIGD .BETON
BEGRIPPENKUNSTHARSmRTEL
EISEN EN UITVOERING KUN5THAA$f1)RTËL
INFORMATIE-OVERDRACHT KUNSTHARSt1JRTEL
RISICOVEROEUNG EN GARANTlESKUNSTHARSt1lRTEL
BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN KUNSTHARStJORTEL
BOUWSTOFFENtJORTËLS
MEET- EN VERREI<ENMElllOOEN tJORTEL
EISEN EN UITVOERING VDEGPROFIELEN
l3ûl:l6mFFEN VOEGAFDI CHTINGEN.

TECHNISCHE BEPALINGEN STAALWERK
EISEN EN UITVOERING STAALWERK
INFORMATIE -OvERDRACHT STAALWERK
RISICOVERW..l.JNG EN GARANTIES STAALWERK
BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STAALWERK
BOUWSTOFFEN STAALWERK
MEET- EN VERREKENMETHOOEN STAALWERK
EISEN ·EN UITVOERING LASWERK
INFORMATIE -OVERDRACHT LASWERK
BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN LASWERK
BOUWSTOFFEN LASWERK
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BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN TEGELWERK
BOUWSTOFFEN TEGELWERK
MEET-EN VERREKENMElllOOEN TEGELWERK
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oi, TEKENINGEN

Bij het civieltechnischebesteksdeel behoren 65 tekeningen.
gedateerd OP 05 maart 1998. nl.:
Nr. Tek.nr. Rev.Ollsehrijving
1 CAL-BC-00A-800ABestaande situatie;
2 CAL-BC-OOA-801AGeotechnisch profiel met langsdoorsnede

tunnel ;
3.CAL-BC-OOA-802BSonderingen en boringen;
4 CAL-BC-00A-803AHorizontaal en verticaal alignement:
5CAL-BC-OOA-804BProfie1 van vrije ruimte en dWarsdoorsneden:
6CAL-BC-00A-805B Eindsituatie bovenaanzjcht en langsdoorsnede;
7CAL-BC-OOE-806BEindsituatie oost. bovenaanzicht:
8 CAL-BC-OOW-S078t:indsituatie west. bovenaanzicht:
9CAL-BC-OOA~a08ABestaande maaiveldhoogten

in situatie d.d, november 1997:
10: CAL-BC-OOE-809CFasering tunnelwerkzaamheden in oostoever .

bovenaanzicht:
11 CAL-BC-00E-81OBFasering tunnelwerk.zaamheden in oostoever.

doorsneden;
CAL-BC-OOW-a11CFasering tunnel werkzaamhedenin westoever .

bovenaanzieht:
CAL-BC-OOW~812BFaseringtunnelwerkzaalllheden in westoever .

doorsneden:
CAL-BC-00E-813BFaseringwerkterreinenoostoever.

bovenaanzicht:
CAL-BC-OOW-814BFasering werkterreinen westoever.

bovenaanzicht:
16CAL-BC-OOt:-S20BToerit oost. bouwkuip en palenplan

moot 1 t/m5:
17 CAL-BC-00E-821BToerit oost. bouwkuip en palenplan

moot 6 t/m 10:
CAL-BC-OOE-822BIn-situ tunnel oost. bouwkuip en palenplan

moot 11 t/m 15:
CAL-BC-OOE-823BIn-situ tunnel oost. bouwkuip en palenplan

moot 16 t/m 20:
20 CAL-BC-00Z-824BZinksleuf oostoever.

gedeelte t.p.v. tunnelelement f:
21 CAL-SC-OOZ-825BZinksleuf oostoever.

gedeelte t.p.v. tunnelelement e:
CAL-BC-OOZ-826BZinksleuf eostoever.

beëindigi ng nabt j cal andkanaa1:
CAL-BC-OOZ-827BZinksleuf in calandkanaal.

gedeelte t.p.v. tunnelelementen c en d:
24CAL-BC-OOZ-8288Zinksleuf westoever.

beëindiging nabij calandkanaal:
25CAL-BC-OOZ-829CZinksleuf westoever.

gedeelte t.p.v. tunnelelement b:
26 CAL-BC-00Z-830BZinksleuf westoever.

gedeelte t.p.v. tunnelelement a:
27 CAL-BC-OOW-831BIn-situ tunnel west. bouwkuip en palenplan

moot 17 tlm 21;
28 CAL-BC-00W-832BIn-situ tunnel west. bouwkuip en palenplan

moot 12 tlm 16:
29 CAL-BC-OOW-833BToerit west. bouwkuip en palenplan

moot 8 tIro 11:
30 CAL-BC-OOA-S348Grondkeringen Europaweg:
31.CAL-BC-OOE-84OBToerit oost. betonconstructie moot 1 t/m 5:
32CAL-BC-OOE-841BToerit oost. betonconstructie moot 6 t/m 10:
33CAL-BC-OOE-842BIn-situ tunnel oost. betonconstructie

moot 11 tIro 15:
34 CAL-BC-oot~843BOienstengebouw oost betonconstructie
35 CAL-BC-OOE-S448In-situ tunneJ oost. betonconstructie

moot 16 t/m 20;
36CAL-SC-OOZ-845BAfgezoolcen tunneJ. betonconstructie

tunnel elementen a en b:
37CAL-SC-OOZ-846BAfgezonken tuntlel. betonconstructie

tunnelelementen c en d:
38 CAL-BC-OOZ-847BAfgezonken tunnel. betonconstructie

tunnel elementen e en f;
39 CAL-BC-OOW-84BCIn-situ tunnel west.
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betonconstructie moot 17 t/m 21:
40 CAL-BC-OO\!l-849CIn-situ tunnel west. betonconstructie

moot 12 t/m 16:
41CAL~BC-OOW-B50BOienstengebouwwest. betonconstructie;
42 CAL-BC-OQW-B51BToerit west. betonconstruetie moot 6 t/m 11;
43CAL-BC-OOW-B608Vliesconstructie en drainage. toerit west:
44CAL-BC-0QA-B70BDetails toeritten en in-situ tunnel. blad 1:
45CAL-BC-OOA-871BDetails toeritten en in-situ tunnel. blad 2;
46CAL~BC-OOZ-872CAfgezonken tunnel. details zink- en sluitvoeg;
47CAL-BC-OOZ-873BAfgezonken tunnel. details mootvoegen en

diversen;
48 CAL~BC-OnA~8748Details stenpels luifel toerit oost en west;
49 CAL-8C-OOA-875BDetails rioleringen en drainage:
50CAL-8C-OOA-876BAlgemene details.
51 CAL-BC-OOZ-8778Tunneldoorsnecte (zinktunnel ):
52 CAL-8C-OOZ~878BAfwerking dal'lWandzinksleuf oost;
53CAL-BC-00Z-8798 Afwerking danwandzinksleuf west:
54 CAL-8C-00Z-8S1BBestorting zinksleuf:
55 CAL-8C-OOW-882BCentrale doorsteek westoever:
56 CAL-BC-OOK-900BWindscherm (middenscherm). huidige situatie:
57 CAL-BC~OOK-901BWinctscherm(middenscherm). D\lerkluizing

zinksleuf. Aanzichten en·doorsnecten:
SB CAL-8C-OOK-9028Windschel1ll(middenscherm). Overkluizing

zinksleuf Details:
59 CAL-BC-OOK-9D48OveriduizingNeckar-v,teg. hoofdmaatvoering:
60 CAL-BC-OOK-905BOverkluizing Neckarweg. details:
61 CAL-BC-OOK-9D6BOverkluizingMerseyweg. situatie. aanzichten

en doorsneden:
62 CAL-BC-OOK-907BOverkluizingMerseyweg. details:
63 CAL-BC-OOK-908BAanpassing Zuidscherm. aanzichten en fasering:
64 CAL-BC-OOK-909BAanpassingZuidscherm. doorsneden. details en

grondwerk;
65 CAL-BC-OOK-91nAOverkluizing Merseyweg. leidinggoot.

De volgende wi jzi gi ngen dienen op de tekeni ngen te worden
doorgevoerd :
tek.nr.
CAL-BC-OOE-821B langsdallWandenmoot 7 en 8

Al13 wijzigen in Al18
CAL-BC-OOZ-826B lMar'sdoorsnecte0-0

"linkerzijde" Al13 wijzigen in AZ26
"rechterzijde"AZI8 wijzigen in AZ26

Al13 wijzigen in AZ26
langsdoorsnede B-B
Al13 wijzigen in Al18

CAL-8C-OOZ-828B IMarsdoorsnecte D~D
"rechterzijde" Al18 wijzigen in AZ26

02. PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
a. Situering en hoogteligging en de hoofdafmetingen van het te

makenwerk zijn op de bij dit bestek behorende tekeningen
aangegeven.

b. De coördinaten zijn aangegeven in het R.D. (Rijks Driehoeks-
meting) stelsel.
De directie geeft t.b.V. het werk 4 grondslagpunten inR.D.
coördinaten aan. De onderlinge relatie van de punten
controleren alvorens het werk uit te zetten.

c. Het pei 1. waarnaar de in· dit· beStel<·genöen1deen op de bi jbe-
horende tekeningen aangegeven hoogtematen zijn bepaald. is
t.o.v. NAP.
Door de directie zal. ter plaatse. het peil WOrdenaangegeven.
De hoogte moet door de aannemerworden gecontroleerd.

03. BIJlAGEN
BU dit bestek behoren 20 bijlagen n.l.:
bijlage 1: Veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase

(V&G-plan)
Deze bijlage is ook van toepassing voor de
werkzaamhedenvan de besteesdelen BDD-3320-02en 03.

bi j 1age 2: Grondonderzoek Gemeel1têWerKen·Rotterdam 95-056
bestaande uit de volgende delen;
95-056 A Resultaten veldwerk d.d. 22-12-95
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(o.a. sonderingen en boringen)
95-056 B Laboratoriumonderzoek d.d. 22-12-95
95-056 C Parameterbepalingen d.d, 22-12-95
95-056 0 Parameterbepalingen op basis van proef-

verzameling d.d. 08-01-96
95-056 E Laboratoriumonderzoek. revisie bijlage 2

d.(,t.25-04-96
bijlage 3: Aanvullend grondonderzoek GemeentewerkenRotterdam

96-036 d.d .••26-06-96 (sonderingen westoever)
bijlage 4: LandbodemonderzoekTracé Galandtunnel.

M.H. Nederland 1496.134.BI. december 1996
bijlage 5: WaterbodemoncterzoekTracé Galandtunnel.

M.H. Nederland W96.134.W1.december 1996
bijlage 6: Geohydrologisch onderzoek GaJandtunnel.

M:)S Grondmechanica 022196R.002 d.cL 23-08-96
bijlage 7: Stijghoogternetingen t.b.v. Calandtunnel.

M:)S Grondmechanica 022196R.OD3d.d. 09-01~97
bijlage 8: Inhoudsopgave productspecificatiebladen Rijkswater-

staat
Bijlage 9: Tekening bouwdokVerolme
bijlage 10: Notitieheiervaring leidingenViaducten palenproef

TEC. doe. nr.CAL.Bc.314d.d26-02-97
bijlage 11: Inventarisatie Stheepvaart en treinverkeer Galandbrug

situatie 1996
Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam .•OHI-047/97

bijlage 12: Notitie EBBleidingenoverleg bnr 97921 d.d. 26~08-97
bijl age 13: Ontwerpbeschikki ng bemalingsvergunning.

Provincie Zuid Holland 0t.M143207 d.d. 17-09-97
bijlage 14: Set faserings tekeningen Rijkswaterstaat directie

Zuid-Holland:
WestoeverWlt1mW7. Situatie Hoofdfasen. okt. 1997:
Oostoever Ol tlm 06. Situatie Hoofdfasen. sept. 1997

bijlage 15: Uitvoeringsvoorschriften voor werken in of .nabij
leidingenstroken alsmede in de nabijheid van
leidingen in het Qpet'lbare beheergebied. van het
Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam. leidingenbureau.
uitgave juni 1996

bijlage 16: Grondstromenplan Calandverbinding
MHNederland doe.nr. B97.066.Xl d.d, 02-02-98

bijlage 17: Bouwdienst standaard opbouwCAD-bestanden Kunstwerken
onder OXF.ui tgave •.Bouwdienst Rijkswaterstaat
rapport nr. BSW/9410 ., versie. 2. juni 1994

bijlage 18: Tekening en -plot afspraken. uitgave Bouwdienst
Rijkswaterstaat
rapport nr. BSW/9422. verst e 2. O. 1 april 1992

bijlage 19: Tekening doorsnede huidige taludbekleding
Calandkanaal

bijlage 20: Tekeningen tegel patroon Quist Wintermans Architecten
Tek.nr. 4-0-17 en 4-0-17a

bijlage 25: HandboekArbeidsomstandigheden en Milieu

04. WATERSTAtIlEN
Oe waterstanden in het calandkanaal zijn als volgt:
- gemiddelde hoog waterstand.N.A.P. + 1.29 m
- gemiddelde laag waterstand. t'tAP. -O.75m

over-/onderschrijding- HW LW
frequentie in meters in meters

t.O.V. NAP. t.o.V. N.A.P.

1 x per jaar + 3.29 - 1.80
1 x per 10 ja.ar + 4.01 - 2.25
1 x per 100 jaar + 4.82 - 2.70
1 x per 2000 jaar + 5.80 - 3.30

Grondwaterstanàen

Westoever
in meters

Oostoever
in meters
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t.O.v. N.A.P. t.O.V. N.A.P. I
Freatische gws. max. + 2.75 + 2.25Freatische gws. min. - 1.50 - 1.50
Stijghoogte diepte ca.+ 2.25watervoerend pakket ca.+ 2.00

Afwijkingen van bovengenoemde waterstanden en gronctwaterstandengeven de aannemer geen recht op bijbetaling of schadevergoeding.
05. GRONDMECHANISCHE GEGEVENSEen indruk van de draagkracht en opbouw van de bodem ter plaatsevan de tunnel kan verkregen worden uit het op tekening 801aangegeven geotechnisch profiel en de in bijlage 2. en optekening 802 aangegeven sonderingen en boringen.
06. WERKTERREINENAls werkterreinen staan ter beschikking de terreinen aangegevenop tekening 813 en 814.De aannemer wordt geacht zich vooraf terdege op de hoogte tehebben gesteld van de ligging en de bereikbaarheid van hetwerk en de aard van de werkterreinen ter plaatse.

De werkterreinen van het bouwdok op de locatie van de Verolmescheepswerf als aangegeven op bijlage 9 zijn beschikbaar van01rnaart 1999 t/m 31 augustus 2000 .

......:-

:i.
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2.2 NADERE BESCHRIJVING
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Ol. VERKLARINGV~ DE HIERNA VOLGENDESTMT

Inde hiernavolgende staat is een nadere beschrijving van het
uit te voeren werk opgenomen.

02. HOE:VEEUf:IDRESUlTMTSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoe-
veelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid
be-treft als OOdoeldin paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V. 1989.
AfWijkingenworden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de
U.A.V. 1989 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard
1995.
Door een .N' i s aangegeven dat de daarop .betrekking .hebbende
hoeVeelheid resultaatsverplichtingeen niet verrekenbarehQeveel-
heid betreft als bedoeld in oaragraaf 38 lid2vande U.A.V.
1989. .
O()oreen .'A. is aangegeven dat de oP de desbetreffende resul-
ta~tsverplichtingbetrekking .hebbéndehoeveelheden te .accorderen
~eelheden zijn alsOOdoeld in artikel 01.01.05 van de Stan-
daard 1995.
lJndér een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hQeveel-
heid die nauwkeurig is te bepalen. door de aannemer is te con-
troleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende
documentenen evet1tueel.door de oPdrachtgever nader te .•verstrek-
kenaanvullende gegevenS en vervo)gens in overleg tussen op-
drachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03. HOEVEELHEID.BWiISTOF

Door een .L'. respecti evel ijk 'T' i s aangegeven of de daarop
betrekking hebbe-ndehoeveelheid bouwstof door de aannemer moet
worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter be-
schikk i n9 wordt gesteld.
Dein de kolom 'Hoeveelheid bouwstof' vermelde hoeveelheden WOr-
den uitsluitend ter inlichting verstrekt. wanneer deze hoeveel-
heden afwijken van die. af te leiden uit de kolom 'Hoeveelheid
re$Ultaatsverplichting' -: zijn deze la~tstebindend.
Inde kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting'is. VOOrZOVer
niet anders vermeld. tevens begrepen het verwerken van de Onder
de desbetreffende testekseost venne1de te 1everen dan wel ter be-
schikking te stellen bouwstoffen.

04. GRENZENVAN DE SfTUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de sttue-
ril19 zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven
werkzaalltledenop andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de
posten omschreven, doch wel binnen de grenzen vanhet werk.
zonder dat hiervoor bijbetaling plaatSVindt. De verrekening ge-
schiedt op de daarvoor in aanmerkil19komendeposten, onvermin-
derd het bepaalde<in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989.
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BESTEKS CATAL03USNl.JI+lER
POST- HOOFO- DEFICOOENtMR CODE 1:2:3:4:5:6

1

11

111

111040 619999

(JilSCHRIJVJNG
EEN- HOEVEELHEID
HEIO RESULTAATS-

VERPLICHTING

V~IOENOE WERKZAAMHEDEN

METINGEN

NULMETING

Peiling Calan(jkanaal.
Betreft: i l1lIletil'î9bOOemdiépteca1andkanaa1

(direct)
Voorafgaanereaand~uitl,loeringvan. hei-
baggerwerkzaantlédenin .het kanaal
Meetstramienen 5.0 m in 2 riChtingen
PeiIingdient Zich uit te strE!kken totça. 5U.Om
ten noorden van de as van de tunnel tot ca.]5.01ll
..ten zui·den van ere as .. over ere.volle· breedte·. van
het kanaal en de oevers

112
2010 619999 Verrichteneindnleting.

Betreft: inmetingt~reinhoogteoost-enWé~toever
in de .eindsituatie

Inmeting verwerken.tot digitaal terreinmodelW'fM)
Meetstramien minimaa1 5.0 min 2 richt i ngen
Meetstramienen afstemmenop variatie in maaiveld-
hoogten

Peiling Calandkanaal.
Betreft: il1llleting bodeutlieptecalandkal'laa 1 i n de

eindsituatie
Meetstramienen 5.0 min 2 richtingen
Peiling dient zich uit te strekken tot ca. 50.0m
ten noorden van déaS van de tUl1nel tot ca, 75.0m
ten zuiden van de as . over de voHe breedte Van
het kanaal en de bevers

112020619999

12
120010 119999

OPRUI~

Verwijderen dukdalf.
Betreft: dukdalf in het tunnel tracé nabij

westoever Calandkanaal
Stalen palen met .een .diameter. van 1.0 men een
hoL.rtenbekleding

i s niet beRend
V . omenmaterialenwot'dengeac:ht voor op,.
drathtgever geen·waarde·te .hebben

2

21 ~
heidsbepa 1iog met behulp van tneorett sen
1 en een maaiveldhoogie van NAP + 5.500.

eelheid 'ng in dillllNandkuipenmet behulp
val'lhart 1i Jn ent of eombiwaneren.
In den droge te ontgraven tot NAP + 1. 000.
oz=onererZijde
bZ =oovenzijde
Ontgraven grond i s niet van waarct€voor de
opdrathtgeveren moet worden afgevoerd.
Geschikte grond kan door de aannemerhergebrui kt
worden t.b.v. aanvullingen.

211
2111

.~lJ04ERKTOERIT WEST

GRONDONTGRAVEN/AFVOEREN TOERIT WEST (VUES)

HOEVEELHEID
BQU,iJSTOF

N



03R ca1andtunne1 werkbestek Besteesceel BOO-3320cOl
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BLADNR. : 10

BESTEKS CATALOGl.JSN\..H"lER
POST - HOOFD- DEHCOOE
NI1+1ER CODE 1:2:3:4:5:6

~~~~~~::1211l10220199

220101

l2l1a

]2U310 220399

~:;:~::b131l220303

~

~

~1132Q 22D399

2..
.5 ..
.7 ..
.2 ..
.1.
.3

3..
.1. .
.3.

4 ..
.1. .
.3..
.2.

OMSCHRIJVING

Niet vervui 1de grond ontgraven/afvoeren.
Betreft: ontgraven in den droge en afVoeren van

niet vervuilde grond uit de toerit west
zie tek.S60

Teelaarde en zand maghergebroi kt worden t.b. v .
aanvul1tngen

Grond ontgraven uit cunet en afvoeren
Betreft: de grond uit het cunet.

tussen ki10metrering 1895 - 1765.
Totaal: 454D0Ill3
Grondsoort: :teelaarde : 1735.mB

zand.mat·tg Si ltig: 407151113
klei . sterk zandig: .. 29501113

HelHng: 1 : 18, 1: 42
Ol"ltgraven-9rol1dsoortengescheidenontgraven
Qntgravingshoogte: gemiddeld· 5 .20·m
Ontgravingsbreedteopbodemgemidde ld 51.00
TalUdS 1 : 2
Toegestane. positieve afWijking 0.02 m
Toegestane negatieve afWijking 0.05 IQ

GR,OND LEVERENlVERWERKEN TOERIT WEST (VLIES)

zand leveren/verwerken in bouwput onder vlies.
Situering: toerit west onder het vlies

verwerken in terreinophoging.
dezandaanvullingop.ontgraving tot oz
vlies (jnc1.kielspl tt)

Grondsoort::.~· in zandbed
Verwerken in •den droge
~venvlaki n.profiel brengen
HelHng: L: 18.1: 45
HOOgtegemiddeld 0.50 m
Zonder ovèrtloogte
Qppervlakte789D m2
Taltlds 1 : 2
Toegestane positieve afWijking 0.02 m
Toegestane negatieve. afWijking 0.02 m

Zand leveren/verwerken in bouwput.
Situering: tderitwest boven het vlies tot oz

werkvloer: keerwanden

Grond verwerl<enin terreinophoging.
Betreft: de zandaanvullingop vlies tot oz

werkvloer keerwanden
Grondsoort: •zand in zandbed
Soortel ijke massa : droog minimaal 16 kN./lIl3;

nat minimaal 19·kN/IIl3.
Verwerken in den droge.
l30venvlak in profiel.· brengen
Hell ing: 1 :45
HOOgtegemiddeld 2.10 m
Zonder ave

lakte
1 .2

Toegestane positieve afWiJking· 0,02 m
Toegestane negatieve afWijking 0.02 m

Zand lev .tver«. i n bOuwput tot 02 wegdek.
Situering; toerit west boven oz werkvloer wanden

0.20 m onder wegdek

Grond verwerken in terreinophoging.

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTMTS-
VERPLICHTING

1.00

1.00

1.00

1.00 A

A

A

3950.00

A

12475.00 L



92.40.03R Calandtunnel werkbestek Besteksdeel BOO-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BLADNR.: 11

BESTEKS CATAL03USNl.Jl'1"1ER
POST- HOOfD- DEFICOOE
NtMR CODE 1:2:3:4:5:6

3..
.1.

211340 220399

211341 220303

6 ..
.1. .
. 3..
.2..

.1.

211350 220399

211351 220303

1. .
.1. .
.2..
.2.

2115

211510 220199

211511220101

C»1SCHRIJVING

Betreft: de zal1daanvull ing van oz Werkvl~r
keerwanden tot 0.20 m onder wegdek

Grondsoort: zand in zandbed
Soortelijke massa minimaal:
- droog: 16.kN/m3:
- nat : 191cf't/m3.
Verwerken in den droge
Hoogte gemiddeld 0.50 m
Zonder overhoogte
Oppervlakte 4630 m2
Taluds 1 : 2
Toegestane positieve afwijking 0.02 m

.1 Toegestane negatieve afwijking O,02m

Zand lev.lverw. inboUWDUttot oz teelaarde/wegdek
Situering: toerit west boven oz werkvl~r zuid /

bz drain noord tot 0.20 monder
maaiveld / wegdek

Ontgraven schoon zand mag worden gebrUl kt voor
deze aanvuHi ng

Grond verwerken in ter rei nophoging.
Betreft: de zandaal'lvull ing van oz werkvloer

keerwanden tot 0.20 monder maaiveld
Grondsoort: zand
Verwerken in den droge
Hoogte gemiddeld 4.0 m
Zonderoverhoogte
Oppervlakte 4045 m2
Taluds 1 : 2
Toegestane positieve afwijking 0.02 m
Toegestane negatieve afwijking 0.02 m

Teelaarde leveren/verwerken in bouwput.
Situering: toerit west boven zandaanvulling tot

maaiveld
Ontgraven schone teelaarde mag worden gebruikt
voor deze aanvu11i ng

Grond verwerken in terreinophoging.
Betreft: de teelaarde aanvulling van zandaanvul-

ling tot maaiveld
Grondsoort: tee Iaarde
verwerken inden droge
Bovenvlak in profiel brengen
Hoogte gemiddeld 0.20 m
Zonder overhoogte
Oppervlakte 4600 m2
Taluds 1 : 2
Toegestane positieve afwijking 0.02 m

.1 Toegestane negatieve afwijking 0.02 m

Niet vervuilde grond ontgraven/afvoeren.
Betreft: ontgraven in den droge en afvoeren van

niet vervuilde grond uit toerit west tot
onderzijde stempel raam
zie tek. 833

Teelaarde en zand mag hergebruikt worden t.b.V.
aanvullingen

Grond ontgraven uit bouwput tot oz stempel raam en
afvoeren.

EEN- HOEVEELHEID
HElD RESULTMTS-

VERPLICHTING

m3

st 1.00 A

st 1.00 A

st 1.00 A

HOEVEELHEID
BOlMSTOF

2315.00 L

16310.00 L

920.00 L



92.40.03R Calandtunnel werkbestek Besteksdeel BOO-3320cOl
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BLADNR. : 12

BESTEKS CATALOOUSNtM1ER
POST- HOOFD- DEFlCOOE
NUMMERCODE 1:2:3:4:5:6

211520 .220199

211710 220399

~21J71l 220303

2 ..
.2 ..
.7 ..

.1.

1..
.4..
.7 ..
.6 ..
.1.
.3

2 ..
.1. .
.2.

5...1.

OMSCHRIJVING

Betreft: de grond uit de bouwput.
tussen kilometrering 1702 - 1782.

Totaal: 7200 m3
Grondsoort: teelaarde : 720 m3

zand. matig si1tig: 6480 m3
Ontgraven grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogtegemiddeld 2.00 m
Ontgravingsbreedte op bodemgemidde1ct 43.25 m
Taluds 1 : 0
Toegestane positieve afwijking 0.02 m
Toegestane negatieve afwijking 0.05 m

Niet vervuHde grondontgraven/afvoeren.
Betreft: ontgravel1 in den droge en afvoeren van

niet vervui lde grond. uit toeri t west van
onderzijde stempel raam tot
ontgravingslijn
zie tel::. 833

land maghetgebruiktworden t.b.V. aanvullingen

Grond ontgr~wen uit bouwput onder stempelraam en
afvoeren.
Bètreft: de grond uit de .bouwput.

tussen kilometrering1702 - 1782.
Totaa1: 17510 m3
Grondsoort: zand. matig siltig: 14760m3

klei. sterk zandi g: 2750 m3
Helling: 1 : 30
Ontgraven -grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld ti ;00·.m
Ontgravings.breedteop bodemgemiddeld 43.25 rn
Ongelijke taJuds:l : O. I : 2
Toegestane positieve afwijking 0.02 rn
Toegestane negatieve afwijking 0.05 m

Zand 1everenlverwerken in bouwput tot oz werkvloer
Situering: aanvulling toerit west tot onderzijde

werkvloer

Grond verwerken in terrei nophoging.
Betreft: de zandaanvulling tot oz werkvloer
GrondSoort: zand in zandbed
verwerken in den droge
Helling: I :30
Bovenvlak inprofie 1 brengen
Hoogte gemiddeld 0.46 rn
Zonder ave
Oppervlakte .m2
Toegestane positieve afwijking 0.02 m
Toegestane negatieve afwijking 0.02 m

Zand leverenlverwerl::en i n bouwput ac.'1ter. randbalk.
Situering: toerit west in sleuf achter randbalk

Grond verwerken interrei nophoging.
Betreft: dez~lI1daanvu11îng in sleuf achter

randbalk
Grondsoort: zand in zandbed
Verwerken i n den droge
Bovenvlak inl. brengen
Hoogte gemid ld 3.80 m
Zonder overhoogte

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTMTS-

VERPLI CHTING

st LOO A

1.00

m3

st 1.00 A

HOEVEELHEID
BfJl..WSTOF

A

1650.00 L

760.00 L



92.40.03R Calandtunnel werkbestek Besteksdeel BOO-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BLADNR.: 13

BESlIKS CATALOOUSNlMR
POST~ HOOFD- DEFlCODE
Nl..MR CODE 1:2:3:4:5:6

.1. Oppervlakte 200 ll12
Toegestane positieve afwijking 0.02 m
Toegestane negatieve afwijking 0.02 m

211730 220399

211731 220303

6.
.1.

.1.
.1.

.1.

211740 220399

211741 220303

5.
.1.
.1.
.2.
.1.
.1

211750 220399

211751 220303

1.
.1.
.1.
.1.

.l.
.1

211760 220399

211761 220303

OMSCHRIJVING

Zand leveren/verwerken in bouwput tot NAP+ 3.700.
Situering: toerit west tussen wêlnden damwandtot

NAP+ 3.700
Voor hergebruik geschikte grond mag worden
gelJrui kt voor deze aanvu11i ng

Grond verwerken in terreinophoging.
Betreft: dezandaanvu 11i ng tussen wand en damwand

tot NAP+ 3.700
Grondsoort: zand
Verwerken in den droge
Hoogte gemiddeld 4. aD m
Zonder overhoogte
Oppervlakte430 m2
Taluds 1 : 0
Toegestane positieve afwijking 0.02 m
Toegestane negatieve afwijking 0.02 m

Zand 1everenlverwerken i n bouwput tot NAP+ 5. 800.
Situering: toerit west tussen wand en damwandvan

NAP+ 3.700 tot NAP+ 5.800
Voor hergebruik geschikte grond l!'.agworden
gebruikt voor deze aanvulling

Grond verwerken in terreinophogi ng.
Betreft: de zandaanvulling tussenwand en damwand

van NAP+ 3.700 tot NAP+ 5.800
Grondsoort: zand
Verwerken i n den droge
Hoogte gemiddeld 2.10 m
Zonderoverhoogte
Oppervlakte .•505 m2
Taluds 1 : 2
Toegestane positieve afwijking 0.02 m
Toegestane negatieve afwijking 0.02 m

Teelaarde leveren/ verwerken i n bouwput.
Situering: toerit west boven zandaanvulling tot

maaiveld
Voor hergebruik geschikte grond magworden
gebrui kt voor deze aanvu11i ng

Grond verwerken in terreinaphoging.
Betreft: de teelaarde aanvuHing van

zandêlêlnvulling tot maaiveld
Grondsoort: teelaarde
Verwerken inden droge
Hoogte gemiddeld 0.20 m
Zonder overhoogte
Oppervlakte 800 m2
Taluds 1 2
Toegestane positieve afwijking 0.02 m
Toegestane negatieve afwijking 0.02 m

Zand leveren/verwerken toegangsweg D-gebouwwest.
Situering:naëlst toerit west naar toegang

Dienstengebouw west op NAP+ 7.700
zt e tele 807

Grond verwerken in terrei nophoging.
Betreft: de zandaanvu11i ng van de toegangsweg

Dienstengebouw west van NAP.+ 6.000 tot

EEN- HOEVEELHEID
HElD RESULTAATS-

VERPLICHTING

st 1.00 A

m3

st 1.00 A

m3

st 1.00 A

m3

st 1.00 A

HOEVEELHEID
BOUWSTOF

2065.00 L

1060.00 L

160.00 L



03R Calandtunnel werkbestel< Besteksdeel BDD-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BLADNR. : 14

BESTEKS CATAL~R
POST- HOOFD- DEF! CODE
NI.JI1'1ERCODE 1:2:3:4:5:6

3..
.1. .
.2 ..
.2.

2 ..
.2..
.7 ..
.5..
.1..3

2 ..
.3..
.7..
.5..
.l.
.3

fJ1SCHRIJVING

NAP+ 7.700
Grondsoort: zand in zandbed
Verwerken in den droge
Hoogte gemiddeld 0.65 m
Zonder overhoogte
OPPervlakte 2300 me
Taluds 1 : 2
Toegestane postt i.eve afwi jk i ng O.02 m
Toegestane negatieve afwijking 0.02 m

Niet vervuilde grond ontgraven/afvoeren.
Betreft: ontgraven in den droge en afvoeren van

niet vervuilde grond in in ..situ tunnel
west.lllOOt 12 t/m 16. tot onderzijde
stélllpelraam
zte.tek. 832

Teelaarde en zand mag hergebruikt worden t.b.v.
aanvullingen

Grond ontgraven uit bouwkuip tot oz stempel raam en
afvoeren.
Betreft: de grond uit de bouwkuip
Totaal: 8140 ma
Grondsoort: teelaarde : Ins ma

zand. matig s11t;g: 7325 ma
Ontgraven -grondsoorten geschei den ontgraven
Ontgravi ngshoogte gemiddeld 2,00 Ol
Ontgravingsbreedte op bodemgemiddeld. 39.90 m
Taluds 0 : 1
Toegestane positieve afwi jking 0.02 m
Toegestane negatieve afwijkingO,Q5 m

Niet vervuilde grond ontgraven/afvoeren.
Betreft: ontgraven in den droge en afvoeren van

niet vervuilde grond. uit in-situ tunnel
west. moot 12 tlm 16, onder stempel raam
tot NAP+ 1. 000
zie tel<. 832

Zand mag hergebruikt worden t.b.v. aanvullingen

Grond ontgraven uit bouwkuip onder stempel raam en
afvoeren.
Betreft: de grond uit de bouwkuip
Totaal: 10175 ma
Grondsoort: zand. matig silti9: 8385 m3

klei. sterk zandig: 1790 ma
Ontgraven - grondsoorten gescheiden ontgraven

avi ngshoogte gemiddeld •.2,50 m
vingsbreedte op bodemgemiddeld 39.90 m

Taluds 0 : 1
ane positieve afwijking 0.02 m
tane negatieve afwijkingO.05 m

Opzetten waterstand in bouwkuip.
Betreft: het Opzetten van de waterstand in de

bouwput tot 1.50 m boven de actuele
grorrdwaterstand.
tot een maxilllllllvan NAP+3.000

Het opgezette waterpeil handhaven vanaf de start
van de natte ontgravi ng totdat de onderwaterbeton

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTMTS-

VERPLICHTING

ma

st 1.00

st 1.00 A

st 1.00 A

HOEVEELHE10
BOUWSTOF

1495,00 L

A



92.40.03R Calandtunnel werkbestek Besteksdeel OOD-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BLADNR. : 15

BESTEKS CATAlOSUSNl.M'1ER
POST- HOOFD- OEFICODE
NlMRCOOE 1:2:3:4:5:6

212140 220199

212141 220101

212150 220199

212151 ··220101

2122

212210 220199

CJ-1SCHRIJVING

voldoende verhard is

Niet vervuilde grond ontgraven/afvoeren. st
Betreft: ontgraven in den natte en afvoeren van

niet vervuilde grond uit in-situ tunnel
west. moot 12 t/m 16. van NAP+ 1.000 tot
NAP- 4.60 / - 8.45
zie tek. 832

1..
.6.

Grond ontgraven uit bouwkuip en afvoeren.
Betreft: grond uit de bouwkuip
Totaa1:31140 m3
Grondsoort: zand. matigsiltig: 26335m3

klei. sterk zandig: 4805m3
Hell ing: 1: 22
Ontgravi ng: onder water
Ontgraven -. grondsoorten ni et gescheiden ontgraven
Ontgravi ngshoogtegemiddeld. 7.65 ..lil
OntgravingSbreedteop bodemgemiddeld 39.85 lil
Taluds 0 : 1
Toegestane positieve afwijking·O.20 lil
Toegestane negatieve afwijking 0.20 m

Niet vervuilde grond ontgraven/afvoeren.
Betreft: ontgraven i n den natte en afvoeren van

niet vervuilde grond uit de verdiepte
bouwkuip t. b .v . de kelder onder de
in"'situ tunnel west van NAP- 5. 00 tot
NAP·-8.40
Zie tek. 832

Zand maghergebruikt worden t.b.v. aanvullingen

Grond ontgraven uit bouwkuip en afvoeren.
Betreft: grond uit de verdiepte bouwkuip t.b. v. de

kelder onder de tunnelvloer.
Grondsoort: zand. matig siltig: 1260m3
Ontgraving: onder water .
Ontgraven - grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 3.50 lil
Ontgravingsbreedte op bodemgemiddeld 10.5 lil
Taluds 0 : 1
Toegestane positieve. afwijking 0.05m
Toegestane negatieve afwijking 0.10 lil

Schoonmakendanwandnissen.
Betreft: de cantiwancten. de k0P- en alle compatti-

menteringswandenvan de bouwkuip van de
in-situ tunnel west. moot 12 t/m 16
Schoon en vui 1vri j maken vanaf
ont9Tavingsniveau tot de onderkant van
hetonderwaterteton
Afk~ materiaal verzamelen en afvoeren

1..
.3..
.6 ..
.5..
.3.
.4

lP t1JOT17 T/M21
onder. de stempes

Niet vervuilde grond ontgraven/afvoeren.
Betreft: ontgraven in den droge en afvoeren

niet vervuilde grond tn in-situ tunnel
west. moot 17 t/m 18. tot onderzijde .
stempel raam
zie tek. 831

Teelaarde en zand mag hergebrui kt worden t. b, v.
aanvullingen

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTMTS-

VERPLICHTING

1.00 A

st 1.00 A

1.00 A

1.00 A

HOEVEELHEID
BOUWSTOF



03R ca landtunnel werkbestek Besteesdeel BOO-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BLADNR. : 16

':~:::::::

~E~TPL(i@'Jft
11212211 220101

~~212220 220199

~

220101

210199

220199

220101

220199

2.
.2.
.7.
.5.
.1.
.3

2.
.3.
.7.
.5.
.1.
.3

L
.7 .
.7.
.5.
.8.
.8

CM)CHRIJVING

Grond ontgraven uit bouwkuip tot oz stempel raam en
afvoeren.
Betreft: de grond uit de bouwkuip
Totaal: 8540 m3
Grondsoort: teelaarde 855 m3

zand. matig siltig: 7685 m3
Ontgraven - grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 2.00 m
Ontgravingsbreedte op bodemgemiddeld 39.90 m
Taluds 0 : 1
Toegestane positieve afwijking 0.02 m
Toegestane negatieve afwijking 0.05 m

Niet vervuilde grond ontgraven/afvoeren.
Betreft: ontgraven i n den droge en afvoeren van

niet vervuilde grond uit in,situ tunnel
west. moot 17 t/m 21. onder stempel raam
tot NAP+ 1. 000
zietek. 831

zand mag hergebruikt worden t. b. v . aanvu11i ngen

Grond ontgraven uit bouwkuip onder stempel raam en
afvoeren.
Betreft: de grond ui t de bouwkuip
Totaal: 10675 m3
Grondsoort: zand. matig siltig: 8795 m3

klei. sterk zandig: 1880 m3
Ontgraven - grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 2.50 m
Ontgravingsbreedte op bodemgemiddeld 39.90 m
TaludS 0 1
Toegestane positieve afwijking 0.02 m
Toegestane negatieve afwijking 0.05 m

Opzetten waterstand in bouwkuip.
Betreft: het opzetten van de waterstand in de

bouwkuip tot 1. 50 m boven de actuele
grondwater- stam.
tot een maximumvan NAP+ 3. 000

Het opgezette waterpeil handhaven vanaf de start
van de natte ontgraving totdat de onderwaterbeton
voldoende verna rd is

Niet vervuilde grond ontgraven/afvoeren.
Betreft: ontgraven in den natte en afvoeren van

niet vervuilde grond uit in-situ tunnel
west. moot 17 t/m 21. van NAP+ 1.000
tot NAP- 8.45 / - 13.20
zie tek. 831

Grond ontgraven uit bouwkuip en afvoeren
Betreft: grond ui t de bouwkuip
Totaal: 53805 m3
Grondsoort: zand. matig siltig: 48765 m3

klei. sterk zandig: 5040 m3
Helling: 1 22
Ontgravi ng: onder water .
Ontgraven - grondsoorten niet gescheiden orrtçraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 12.60 m
Ontgravi ngsbreedte op bodemgemidde1d 39.90 m
Taluds 0 : 1
Toegestane positieve afwijking 0.20 m
Toegestane negatieve afwijking 0.20 m

Niet vervuilde gronctontgraven/afvoeren.
Betreft: ontgraven in den natte en afvoeren van.

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESUlTMTS-
VERPLI CHTING

st 1.00

st 1.00

st 1.00

st 1.00

HOEVEELHE ID
BOlJvJSTOF

A

A

A

A



92.40.03R Calandtunnel werkbestek Besteksdeel BOD-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BlADNR. : 17

BESTEKS CATALOGUSNLMR
POST- HOOFD- DEFIeODE
NlM1ERCODE 1:2:3:4:5:6

212251 220101

"-2260 429999

2123

212310 220199

212311 220101

212320 210199

212330220199

1..
.2 ..
.5.

2 ..
.4 ..
.6..
.3.

OMSCHRIJVING

niet vervuilde grond uit de in-situ
tunnel west. moot 21. oit de put t.b.v.
de oplegneus t.b.v tunnelelement a van
NAP- 13.30 tot ~AP 15.50
zie tek. 831

Zand mag hergebruikt worden t.b.v. aanvullingen

Grond ontgraven uit bouwkuip en afvoeren.
Betreft: grond uit de bouwkuip t ,b. v . de oplegging

van tunnelelement a.
Grondsoort: zand. matig s11ti9: 450 m3
Ontgraving : onder water
Ontgraven - grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 1.80 m
Ontgravingsbreedte· op bodemgemiddeld 5.5Om
TalUds (} : 1
Toegestane positieve afwijkingO.20·m
Toegestane negatieve afwijking 0.20m

Schoonmakendanwandr'lissen. st
Betreft: de combiwanden. de kop- en alle comparti-

menteringswanden .van de bouwkuip van de
in-situ tUl"lnelwest. moot 17 tiro 21

Schoon en vuilvrij maken vanaf ontgravingsniveau
tot de onderkant van het onderwaterbeton
Afkomendmateriaal verzamelen en afvoeren

GRONDONTGRAVENIAFVOERENONllASTSLEUFOOST

Niet vervuilde grond ontgraven/afvoeren.
Betreft: ontgraven in den droge van niet vervuil de

grond uit ont 1asts leuf op kop bouwkuip
in-situ tunnel west tot NAP+1.000
zie tee. 831

TeeIaarde en zand mag hergebrui kt worden t. b. v .
aanvullingen

Grond ontgraven uit ontlastsleuf tot NAP+ 1. 000.
en afvoeren .
Betreft: de grond uit het cunet
Tetaa 1: 5465 m3
Grondsoort: teelaarde : 280 m3

zand. matig s11tig: 4710 m3
klei. sterk zandig: 475 m3

Ontgraven - grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 5.00m
Ontgravi ngsbreedte op bodemgemiddeld 21. 0 m
TalUds 1 : 3
Toegestane positieve afwijking 0.02 m
Toegestane negatieve afwijking 0.05 m

Opzetten waterstand in bouwkuip.
Betreft: het opzetten van de waterstand in de

bouwkuip tot LSO mboven de actuele
grondwaterstand. tot een maximumvan
NAP+ 2.000

Het opgezettewa.terpei 1 handhaven vanaf de start
van de natte ontgraving totdat de onderwaterbeton
voldoende verhard is

Niet vervuilde grond ontgravenlafvoeren.
Betreft:ontgraven in den natte en afvoeren 'van

niet vervuilde grond uit ontlastsleuf op
de kop bouwkuip in-situ tunnel west van
NAP+ 1.000 tot NAP- 5.000
zie tek.831

EEN- HOEVEELHEID
HELD RESULTAATS-

VERPLICHTING

1.00 A

1.00 A

st 1.00 A

st 1.00 A

HOEVEELHEID
BOl.lW$TOF



03R Calandtunnel werkbestek Besteksdeel BOO-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.e. 31 maart 1999

BLADNR. : 18

111'11111 BESTEKS CATAlOOUSNLMR"..J.....~..•..'.-. HOOC.QOE.-.FO- DEFICOOE
.••.• llU''''II:.I'. 1:2:3:4:5:6

220101

~12!

~1241& 511299

J212411

'~1

511201

220399

220303

1..
.5 ..
.3..
.3..
.3.
.4

2 ..
. 2 ..
.2.

2 ..
.1. .
.3..
.1. .
.4 ..4

OMSCHRIJVING

Grond ontgraven uitontlastsleuf en afvoeren.
Betreft: grond uit het sleuf
Totaal: 2690 m3
Grondsoort: siltigzand en klei
Ontgraving: •onder water
Ontgraven - •grondsoorten oi et geschei den ontgraven
Qntgravingshoog'te gemiddeld 6. 00 m
Qntgravi ngsbreedte -op bodeIngemiddeId 3.00 m
Ta1ud5 1 : 3
Toegestane positieve afwijking 0.05 m
Toegestane negatieve afwijking O.lOm

INZAAIEN ONTLASTSlEUF OOSTZIJDE IN-SITU WEST

..

.9.

Zaaien talud ont1astsleuf.
Situering: talud ontlastleuf kop in-situ tunnel

west.
zie tek. 831

Betreft: bescherming ontlastsleuf

Zaaien.
Totaa1: 1100 m2
Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3
Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaai-
klaar makendoor het verkruimelen van de bovenste
20 tot 30 tml

se1 ten behoeve van bescherming ontl ast-

. .

.1.

VERWERKEN
lngen moeten gedee

worden uitgevoerd.

Grind leverenlverwerken inboUW!Cuip.
Situering: in-situ tunnel west. moot 12 t/m 16.

zie tek. 832
Betreft: grindlaag onder de onderwaterbeton

lP !'-'OOT12 TIM ·16
onder de stempe s

Grond verwerken in terreinophoging.
Betreft: grind onderwater te verwerken i n de

bouwlcuipvan de in-situ tunnel west.
moot 12 tlm 16

Grondsoort: grind 4/16
Helling: 1 :22
Hoogte gemiddeld 0.50 m
Zonder overhoogte

lakte 4070 m2
1 :0

Toegestane positieve afwijking a.lOm
Toegestane negatieve afwijking 0.10 m

Zand leverenIVerwerken in bouwkuip.
Situering: aanvulling in-situ tunnel west. moot

12 tlm16. tot oz werkvloer kelder
tek.832

Grond verwerken in terreinophoging.
Betreft: dezandaanvul1 ingtot onderzijde

werkvloer tunnel
Grondsoort: zand i nzandbed
Verwerken inden droge

. : 1 : 22
Bovenvak in profiel brengen

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTMTS-
VERPLICHTING .

LOO

kg

st 1.00

m3

st 1.00 A

m3

HOEVEELHEID
l3OUWSTOF

A

11.00 L

A

2035.00

2770.00 L



92.40.03R Calandtunnel werlcbestelc Besteksoeel BOO-3320-01
Civie ltechni sene werkzaalltleden
d. d, 31 maart 1999

BlADNR. : 19

BESTEKS CATAlOGUSNI.H1ER
POST - HOOFD- DEFICOOE
Nllf4V1ER CODE 1:2:3:4:5:6

3. . . Hoogte gemiddeld 0; 68m
.1. . Zonder ove
.2, Oppervlakte m2

Ongelijke taluds: 1 : O. 1 : 1
Toegestane positieve afwijking 0.02 m
Toegestane negatieve afwijking 0.02 ro

212530220399

212531220303

212540· 220399

212541 220303

212550 220399

212551 220303

OMSCHRIJVING

Zand leverenlverwerken in •bouWkuip.
Situering: ln-situtunnelwest.moot 12t/lll 16.

tussen wand.endan:wand tot. bz tunnel dek
zie tek. 832

Ontgraven schoon zand magworden gebruikt voor
deze aanvulling

Grond verwerken interreinoplloging.
Betreft: dèlandaanvull ing tussenwanden dan:wand

tot tooneldak
Grondsoort: zand
Verwerken in den droge
Helling: 1: 22
Bovenvlak in profiel brengen
Hoogtègemiddeld 8.35 m
Zonder ovee

lakte m2
1 : 0

Toegestane positieve afwijking O.02m
Toegestane negatieve afwijking 0 .02 m

Zand leveren/verwerken tot Onder maaiveld.
Situering: in de bOuwkuipvan de in-situ tunnel

west. moot 12 tIro 16. tussen tunneldak
en NAP + 7 .400
zie tek.. 807 en 832

Ontgraven schoon zand grond magworden.gebruikt
voor deze aanvu11lng

Grond verwerken in terreinophoging .
Betreft: de zandaanvull ing tussen de dan:wanden.van

NAP+3.700 tot NÄP+T 400. tussen
sleuf en talud Europaweg. onder oprit
gevaarlijke stoffen

Grondsoort: zand
Verwerken inden droge
Bovenvlak irl·.profi el brengen
Hoogte gemiddeld 3.50 m
Zonder overhoogte

rvlakte 6080 m2
1 : 1

Toegestane positieve a.fwijking 0.02 m
1 Toegestane negatieve afwijking O.02 m

Zand leveren/verwerken in toegang O-gebouwwest.
Situering: voorhetOienstengebouw west op de

in-situ tunnel west. moot 12
tUssen .NAP+ 7.400 en NAP+ 7.700 en
oprit langs de noordzÜcle van de .toerit
zie tek.807

5 ..
.1. .
.3..
.1.

Grond verwerken in terreinophoging.
Betreft :dezandaanvull ing t.b;v, toegang

DierlStengebouwwest. van NAP+7AOO tot
NAP+ 7.700 resp. van NAP+5.800 tot
NAP+ 7.700

Grondsoort :landinzandbed
Verwerken in· den droge
Bovenvlak inprofiel·brengen

EEN- HOEVEELHEID
HElD RESULTMTS-

VERPLICHTING

1.00 A

1:00 A

1.00 A

HOEVEELHEID
BOUWSTOF

4135.00

21280.00

1855.00 L



Calandtumel werkbestek Besteksoeet BOO-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BLADNR. : 20

lilililil! BESTEKS CATAUXiUSNL.M:R
~'J" fP~~RCHOOFDOE.D- DEF1COOE
... "Ul·'·l(;. 1:2:3:4:5:6

~

~ 212560 220399

~
Jr12561 220303

.\I\I~~.

220399

0r12571

!1~
'-26ro

522301

220399

220303

220399

4 ....
.1. ..
.2. ,
.1.

1..
.1. .
.3..
.1. .
.1.
.1

2 ..
.2..
.3 ..
.1.

2 ..
.1. ..
.2.
.1...4.

.4

OMSCHRIJVING

Hoogte gemidde1d 1. 60 m
Zonder overhoogte
Oppervlakte 1160 m2
Taluds 1 : 0
Toegestane positieve afwijki.ng 0.02 m
Toegestane negatieve afwijking 0.02 m

Teelaarde leverenlverwerken in bouwkuip.
Situering: in-situ tunnel west. moot 12 tlm 16.

boven zandaanvulling tot maaiveld
zie teL 832

Ontgraven schone teelaarde magworden gebruikt
voor deze aanvulling

Grond verwerken in terreinophoging.
Betreft: de teelaarde aanvulling van

zandaanvull ing .tot· maaiveld
Grondsoort: teelaarde
Verwerken in dendtoge
Bovenvlak in profi el brengen
Hoogte gemiddeld' 0.20 m
Zonder overhoogte
Oppervlakte 4320 m2
Taluds·1 : 2
Toegestane positieve afwijking 0.02 m
Toegestane negatieve afwijking O.02 m

Makendrainagekoffets D-gebouwwest.
Situering: naast het lJienstengebouwwest en moot

12 van de toert t west 1angs de noord-
en ZuidZijde van de tunnel
zie tek.875

Aanbrengen dra inagekoffer .
Dntgravingshoogtegemiddeld 0.50 m
Bodembreeclte0.5 'm
Breedte bovenzijde ontgraving 1.25 m
Grondslag afdekken met kunststoffi lter
Aanvullen met grindN 31.5

Grind leverenlverwerken in bouwkuip.
Situering: in-situ tunnel west. moot 17 tlrn 21.

zie tek 831
Betreft: grindlaag onder de onderwaterbeton

Grond verwerken in terreinophoging.
Betreft: grind onderwater te verwerken in de

bQuwl<uipvan de in-situ tunnel west. moot
17 tlrn 21

Grondsoort: gri nd 4116
Helling: 1 :22
Hoogte gemiddeld 0,50 m
Zonder ovemoogte

lakte 4270m2
1 : 0

Toegestane positieve afwijking 0.10 m
Toegestane negatieve afwijking 0.10 m

Zand leverenlverwerken in bouwkuip.
Situering: aanvulling in-situ tunnel west. moot

17 tIro 21. tot oz werkvloer tunnelmoten
en oplegging t.b, v tumelel ement a

m3

st

m2
m3

st

EEN-HEID HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

1.00

1.00

1.00

1.00 A

HOEVEELHEID
OOUrJSTOF

A

985.00 L

A

130.00
37.00 L

L

A

2135.00 L



92.40.03R Calandtunnel werkbestek Besteksdeel BOO-3320-01
Civiel tecnm sche werkzaamheden· .
d.d. 31 maart 1999

BLADNR. :

BESTEKS CATALOGUSNlH'1ER
POST - HOOFD- OEFICOOE
NlMRCOOE 1:2:3:4:5<t>

212621 220303

212630 220399

212631220303

212640220399

212641 220303

212650220399

212651220303

3 ..
.1. .
.2 ..
.4 ..

.1.
.1

6 ..
.1. .
.1. .

.1. .
.1.
.1

6 ..
.1. .
.3..
.1..
.1.
.1

O'1SCHRIJVING

zie tek831

Grond verwerken in terreinophoging.
Betreft: dezandaanvull i ng tot onderzijde

werkvloer tunnel
Grondsoort : zand in zandbed
Verwerken.in den droge
Helling: .l;Jroten deels 1 : 22
Bovenvlak in profiel brengen
Hoogte gemiddeld 0 .68 Ol
Zoncteroverhoogte
Oppervlakte ..4270 m2
Ongelijke taluds: 1 : O. 1 . 1
Toegestane positieve afwijking 0.02 Ol
Toegestane negatieve afwijking 0.02 Ol

Zand leveren/verwerkenin bouwkuip.
Situering: in~situtunnel west. moot lTt/Ol21.

tussen wand en danwand tot bz tunneldek
zie tek 831

Ontgraven schoon zand magworden gebrui kt voor
deze aanvulling

Grond.verwerken in terreinophoging.
Grondsoort: zand
Verwerken inden droge

: 1 :22
lak inprofi el brengen

HOO9tegemiddeld .B.35 Ol
Zonderoverhoogte
Oppervlakte565 m2
TalUds 1 : 0
Toegestane positieve afwijking 0.02 m
Toegestane negatieve afwijking 0.02 m

Zand leveren/verwerken tot onder maaiveld.
Situering: inde bouwkuip van de in-situ tunnel

west. moot.17 t/rn 21. tussen tunneldak
en NAP-+ 7.400. tussen sleuf en tal Ud
Europaweg. zie tek831

Ontgraven schoon zand magworden gebruikt voor
deze aanvulling

Grond verwerken in terreinophoging.
Grondsoort: zand
Verwerken inden droge
Bovenvlak in profiel. brengen
HoOgtegemiddeld 7.0 Ol
Zonder overh e
Oppervla m2
Tall..ld:s 1: 0
Toegestane PQSiti eve. afwijking 0.02 •m
Toegestane negatieve afwijking 0.02 Ol

Teelaarde leverenIVerwerken in bouwkuip.
Situering: in-situ tunnel west. moot 17 t/Ol 21.

bovenzandaanvulling tot maaiveld
zie tek 831

Ontgraven schone teelaarde magworden gebruikt
voor deze aanvu111ng

Grond verwerken in terreinophoging.
Betreft: de. teelaarde aanvul 1i ng van

zandaanvulling tot maaiveld
Grondsoort: teelaarde
Verwerken in den droge

EEN- HOEVEELHEID
HElD RESULTMTS-

VERPLICHTING

1.00 A

m3

1.00 A

1.00 A

HOEVËEU1EID
OOIJW$TOF

2905.00

4720.00 L

38675.00

360.00 L



92.40.03R Ca1ancltunne1 werkbestek Besteesdeel BOO-3320-Ol
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BlADNR. : 22

BESTEKSCATAl~
POST· HOOFD- DEFICDOE
NI.MRCOOE 1:2:3:4:6:6

220101

r~tl

~213120

~
:«.:.::

ili~213121 220101

220199

1. ...
.1. ..
.2..
.1.

2 ..
.3..
.7.
.1.

2 ..
.2 •.
.7 ..
.1.

CffiCHRIJVING

Bovenvlak in profiel brengen
Hoogte gemiddeld 0.20 m
Zonder overhoogte
Oppervlakte 1800·rn2
Ta)uds 1 : 2
Toegestane positieve afwijking 0.02 m
Toegestane negatieve afwi jki ng O.02 m

Niet vervuilde grond ontgraven/afvoeren.
Betreft: ontgraven; Tl den droge en af~ren ..van

niet. vervuilde grpl'ld•.in zinksleuf west
totoodérzijde stempel raam
zietek. 828. 829 en 830

Teelaarde en zand mag hergebruikt worden t.b. v.
aanvullingen

Grond ontgraven uit zinksleuf totozstempelraam
en afvoeren.
Betreft: de grond uit de zinksleuf
Totaal :25900 m3
Grondsoort: teelaarde : 1860m3

zand, matig siltig: 24040m3
Ontgraven - grondsoortengeschei den ontgraven
Qn'tgravingshoogtegemiddeld 2.80 m
Ontgravingshréedte op bodemgemiddeld 43.25 m
Taluds 1:0
Toegestane positieve afwijking.O.02.m

.3 Toegestane negatieve afwijking 0.05 m

Niet vervuilde grond ontgraven/afvoeren.
Betreft: ontgraven in den droge en afvoeren van

niet vervui lde gronduitzinksleufwest
onder stempelrailm tot NAP+ 1.000
zietek. 828. 829 en ..830

Zand maghergebruikt worden t.b. V. aanvullingen

Grond ontgraven uit sleuf onder stempelraam en
afvoeren.
Betreft: de grond uit de zinksleuf
Totaal: 9120m3
Grondsoort: zand. matig siltig: 5105m3

klei. sterk zandig: 4015m3
Ontgraven -grondsoortengescheidenontgraven
Qn'tgraVingShoogtegemiddeld ·1. OOm
Ont9ravingsbréedte op bodemgemiddeld 39.82 m
Taluds 1 : °
Toegestane positieve afwijking 0.02 m
Toegestane negatieve afwijking 0.05 m

Niet vervuilde grond ontgraven/afvoeren.
Betreft : ontgraven in den droge en afvoeren van

niet vervuilde. grond i Tl ontlastsleuven
naast zinksleuf west tot NAP·+ 1.000
zie tek. 828. 829 en 830

Teelaarde en· zand maghergebruikt worden t.b.v.
aanvullingen

Grond ontgraven uit cunet tot NAP+ 1. 000 en
afvoeren.
Betreft: de grond uit de ontlastsleuven

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTMTS-VERPLICHTING

st 1.00 A

1,00

st 1.00 A

HOEVEELHEID
BOlJWSTOF

A



92.40.03R Calandtunnel werkbestek Besteksdeel BDD-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BlADNR. : 23

BESJEKS CATAL~
POST- HOOFD- DEFICOOE
NI..M1ER CODE 1 :2 :3: 4:5:6

213140220199

J141· 220101

213150 220199

213151 220101

2135

213510 220399

OMSCHRIJVING

2 ..
.9.

Iotaa l: 164701113
Grondsoort: teelaarde : 1770 1113

zand,llléltig sHtig: 12030 1113
klei. sterk zandig: 2670 1113

Ontgraven _..grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravi ngshoogtemaximaa15 .Om
Ontgravi ngsbreedte op bodemgemiddeld U. 00 m
Taluds 2 :3
Toegestane positieve afwijking 0.02 m
Toegestane negatieve afwijking 0.05 m

Niet vervuilde grond ontgra\lenlafvoeren.
Betreft : ontgraven .in dennatteerlafvoeren van

niet vervuil de grond uitontlasts leuven
naast zinksleufwest van NAP+ 1.000 tot
.~ .Ó« ·5.500
zie tek .Bg8, .829-en830

Zand mag hergebruikt worden t.b.V. aanvullingen

Grond ontgraven uit· bouwput.en afvoeren.
Totaal: 195001113
Grondsoort: zand. matig s11tig: 156001113

kl ei -. sterk zandig: .....3900.1113
Ontgraven - grondsoorten niet gescheiden

ontgraven.in de ••natte
Ontgravingso()Ogt.e maximaal 5. 0 m
Ongeli jke ta1l..lds:2:< 3 en 1 : 3
Toegestane positieve afwijking .0.~Om·
ToegestanenE:gatieve.· afwijking 0.20 m

Niet Vervuilde grond ontgraven/afvoeren.
Zinksleufwest.
Betreft: ontgraven. in den natte en afvoeren. van

niet vervuilde natte grond uit zinksleuf
west van NAP+ 1. 000 tot
NAP-BAD 24.00
zietek.828 .. 829. en B~O

mag.heT'9ebruikt wordent.b.v,aanvullingen
eerste betaalbaar te stellen hoeveelheid

resultaatsverplichting van deze bestekspostvindt
pelaais nadat 50%van de totale hoeveelheid· i s
ontgraven en afgevoerd .
Oe hoeveel hei dsbepali ng geschiedt aan de hand van
meting in het werk.
Oe kosten voor deze meting is voor rekening van
de aannemer.

Grond ontgraven uit zinksleuf en afvoeren.
Totaa 1: 187850 1113
Grondsoort: zand. matig sHtig: 176900 roS

klei. sterk zandig: >10950 roS
Helling: 1 :22
Ontgraven - grondsoorten ni et gescheiden

ontgraven in de. natte
OntgravingshQogte gemiàdeld ·19. 00 m
Qntgravingsbrêedteop bodemgemiàdeld 39.82 m
talUd 0 : 1
Toegestane positieve afwi jkirlgO.20m
Toegestanenegat ieveafwi jking0.20 m

9.

.9.

9.

.7 ..
.7 ..
.9.

Zand lev .lverw. DZoJ'iderstroomza:ndI DZtunnel dak.
Situering: in zinksleuf west tussenwanden

EEN- HOEVEELHEIDHElD RESUlTA~TS"
VERPLICHTING

,
1.00 A

2,00 A

1.00 A

HOEvEElHEID
8OllWSTOF



03R Calandtunnel werkbestek Besteksdeel BOO-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BLADNR.: 24

BESTEKS CATALOOJSNIJIMER
POST- HOOFD- DEFICODE
N!.M'1ERCODE 1:2:3:4:5:6

213511 220399

213520 220399

jl~~~;213521

.~
8::8::1213530

It
3541

220399

220399

220399

220399

220303

511299

1..
.1. .

.3..
.2..
.l.

.1

OMSCHRIJVING

dalllWandtot bz tunneldek
Ontgraven schoon zand magworden gebrui kt voor
deze aanvu11i ng

Grond verwerken in zinksleuf.
Situering: zinksleuf west
Betreft: zand
Helling: 1: 22
Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 4.60 m
Zonder overhoogte

Zand leveren en verwerken op tunneldak.
Situering: in zinksleuf west tussendaflWanden op

tunnel dek
Ontgraven schoon zand magworden gebruikt voor
deze aanvulling

Grond verwerken in ztnksleut.
Situering: zinksleuf west
Betreft: zand
Helling: 1 : 22
Gemiddelde aanvul Hngshoogte O.76m
Zonder overhoogte

Zand leveren/verwerken ontlastsleuvenwest.
Situering: in ontlastsleuven naast zinksleuf west

naast danwand tot 20 cm onder maaiveld
Ontgraven schoon zand grond magworden gebrui kt
voor deze aanvu11i ng

Grond verwerken in ontlastsleuf.
Situering: zinksleuf west
Betreft: zand
Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld:
- noordzijde 11.00 m
- zuidzijde 16.00 m
Zonder overhoogte

Teelaarde leveren/verwerken ontlastsleuven.
Situering: ontlastsleuven naast zinksleuf west

boven zandaanvulling tot maaiveld
Ontgraven schone teel aa rde magwordengebrui kt
voor deze aanvulling

Grond verwerken in terreinophoging.
Betreft: de teelaarde aanvulling zandaanvulling

tot maaiveld (NAP+ 4.500/6.000)
Grondsoort: teelaarde
Verwerken inden droge
Bovenvlak in profiel brengen
Hoogte gemiddeld 0.20 m
Zonder overhoogte
Oppervlakte 8850 m2
Taluds 1 : 4
Toegestane positieve afwijking 0.02 m
Toegestane negatieve afwijking 0.02 m

INZAAIENONTLASTSLEUF ZINKSLEUFWEST

Zaaien talud ontlastsleuf.
Situering: talud ontlastleuf zinksleuf westoever

zie tek. 828. 829 en 830
Betreft: beschermi ng oot 1asts 1euf

Zaaien.
Totaa 1: 5340 m2

EEN-HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS-

VERPLICHTING

m3

st 1.00 A

m3

st

m3

st

m3

st

HOEVEELHEID
BOlWSTOF

11345.00 L

7120:00 L

A

34200.00 L

A

1770.00 L



92.40.D3R Calandtunnel werkbestek Besteksdeel BOO-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BLAIJNR. : 25

BESTEKS CATAL~R
POST- HOOFD" OEFICOOE
NlMRCODE 1:2:3:4:5;6

2. "
.2..

.2.

214
2141

214110 220199

214111 220103

214120 ..220199

214121 220103

1..
.1. ..4.

QMSCHRIJVI NG

Grootte Per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3
Direct voorafgaande aan het zaaien de grond
klaarmaken dOOrhet verkruimelen van de bovenste
20 tot 30 nm
Zaadmengsel.ten behoeve van·bescherming ontlast-
sleuf
Hoeveelheid: 1 kgllOO m2
Het zaad 10 tot 20 ran onderwerken

GRONDWERK ZINKSLEUF KANAAl..

GRONDONTGRAVENIAFVOEREN. ZINKSLEUF KANAAL

Vervuilde grond ontgr. zinks leuf •kanaal.
Betreft: ontgraven van de bovenste meter in den

natte van vervuilde grond uit zinksleuf
Calandkal1aal

Uitgaande va.ntheoretich profiel van het kanaal:
- vanaf de oevers tot vaargeul:

vanNAPc . 6. 00 tot NAP- 7. 00 resp.
van NAP- 14.00 tot NAP- 15.00

- i n vaargeul:
van NAP" 14.0B tot NAP- 15.00
zie tek. 827

Grond ontgraven uit calanl:lKanaal.
Situeri ng: tussen ki lometrertng.1056. - 1260.

zie tek .•.803
Betreft: de vervuilde bovenlaag van ca. 1 m dik
zinksleuf Totaal: 18500 m3
Grondsoort: baggerspecie

tg raven grondsoorten niet gescheiden ontgraven
tgravingshoogtegemiddeld LOO m

matige vorm ontgravingsbreedte op bOdemge-
middeld 98.80 mTalUdS 1 : 4
Toegestane positieve afwijking 0.10 m
Toegestane negatieve afwijking O.lOm

Niet vervuilde grond ontgr Jafv. zinl<sleufkanaaL
Betreft: ontgraven in den natteenafvoeren.van

niet vervuilde natte grond uit zinksleuf
calandkanaal (de bovenste 67%)

Uitgaande van theoreti sch profi el van net kanaa1:
- vanaf de oevers tot vaargeul:

van NAP- 7. 00 tot NAP 25.00
- in vaargeul:

van NAP- 15.00 tot NAP- 25.75
zie iek. 827

Zand maghergebruikt worden t. b. v. aanvun i ngen

Grond ontgraven uitcalandkanaal en afvoeren.
Situeri ng: tussen kilometreri ng 1056 - 1260.

zie tek.803
Betreft: niet vervuilde grond zinksleuf
Totaal: 86000m3

ort: zand enl:;lei
: gemiddeld 1·: S3

• grondsQOrten niet Çlescheiden ontgraven
matige vorm • ontgravingsbreedte op bodemge-

middeld 38.40 m
Ongelijke taluds: 0: 1 en 1 : 4
Toegestane posilieveafwijking 0.20 m
Toegestane ne9atieve afWrijking 0.20 m

EEN· HOEVEELHEID
HElD RESULTAATS-

VERPLICHTING

kg

1.00 A

st 1.00 A

HOEVEELHEID
B(l(JNSTOF

54.00 L



92.40.03R Calandtunnel werkbestek Besteksdeel 800-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BLADNR. : 26

BESTEKS CATALOGUSNIJtIMER
HOOFD· DEFICODE
CODE 1:2:3:4:5:6

220199

220299

220399

OMSCHRlJV ING

Niet vervuilde grond ontgr.lafv. zinksleuf.kanaal.
Betreft: ontgraven i n den natte en afvoeren van

niet vervui lde natte grond uit zt nks1euf
Calandkanaal (de onderste 33%)

Uitgaande van theoreti sen profiel van het kanaal :
vanaf de oevers tot vaargeul:

van NAP· 7.00 tot NAPc 25.00
- in vaargeul:

van NAP- 15.00 tot NAP- 25.75
zie tek.827

Zandmag hergebruikt worden t. b, v, aanvu11ingen

Grond ontgraven uit Calandkanaal en afvoeren.
Situering: tussen ki10metrering 1056 - 1260.

zie teL 803
Betreft: niet vervui 1de grond zinksleuf
Totaa1: 43000 lT'.3
Grondsoort: zand (zand onder de I<len
Helling: gemiddeld 1 : 53
Ontgraven -grondSoorten niet gescheictenOntgraven
Rl?gelroatigevorm -ontgraving$breedte op bodemge-
middeld 3B.40 m
Ongelijke taluds: 0 : 1 en 1 : 4
Toegestane positieve afwijking 0.20m
Toegestane negatieve afwijking 0.20 m

GROND VERVOEREN ZINKSLEUFKANAAL

2.

Vervuilde grond vervoeren. en verwerken in depot.
Betreft: grond uit zinksleuf Calandl<anaal.

zie rek. 827

Grond vervoeten .
Betreft: de vrijgekomen grond volgens bestees-

postnr. 214110
TotaaI: 18500 m3
Grondsoort: bagger speei e
Vervoeren naar: depOt Bergingslocatie Slufter
Stortbewijzen: direct aan de directie overhandigen

Grond verwerken i n depot.
Situering: depot Bergingslocatie Slufter
Grondsoort: baggerspecie vervoerd vol çens bestees-

post 214311
Bovenvlak depot: hOrizontaal
Wijze van verwerken: oppersen in berging via het

aanwezigeaanlandingsponton
in de Mississippihaven

9.

GROND LEVEREN/VERWERKEN Z!NKSLEUF KANAAL

4.

Zand leverenlVerwerken zt nksleuf Calandkanaal .
Situering: in zinksleuf op onderspoel zand. naast

wanden en op tunneldak
Ontgraven schoon zand magworden gebrui kt voor
deze aanvu11ing

Grond verwerken in watergang.
Situering: zinksleufCalandkanaal
Betreft: zand

. : gemiddeld 1: 53
heid 10 m3/mof meer

Breedte bovenZijde aanvulling gemiddeld 85.40 m
Zonder overhODgte

fRONDWERK ZINKSLElJf OOST

.5..,I.

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS-

. VERPLIOfTlNG

1.00 A

st 1.00 A

st 1.00 A

m3

HOEVEELHEID
BOUWSTOF

74550.00 L



92.40.03R calandtunnel werkbestek Besteksdeel BDD-3320-01
Civieltechnische werkzaalltleden
d.d, 31 maart 1999

BLADNR.: 27

BESTEKS CATAlffil.JSNtMR·'
POST - HOOFD" I DEFlCOOE
NlM'1ER CODE ·1:2:3:4:5:6
2151

215110 220199

215111 220101

215120 220199

215121220101

.1. .
.7 ..
.5.

~.5130 220199

215131 220101

2 ..
.9 ..
.6..
.2.

OMSCHRIJVI NG

Niet vervuilde grond ontgraven/afvoeren.
Betreft: ontgraven in den tlrogeen afvoeren. van

niet vervui 1de grond in. zi nksleuf oost.
zie tek. 824. B25 en 826

Teelaarde en zand maghergebruikt worden t.b.V.
aanvullingen

Grond ontgraven uit zinksleuf tot oz stempelraam
en afvoeren • .
Betreft: de grond uit de zinksleuf
Totaal: 3272ûm3
Grondsoort: teelaarde : 1825 m3

zand. matigsiltig: 30715 m3
klei. sterk zandig: 180m3

Ontgraven -grondsoorten gescheiden ontgraven
Drrtgravi119shoogtegemiddeld. 320JI1
Ontgravi 119Sbreedteop bodemgemiddeld39. 85 mTaluds 0 : 1
Toegestane positieve afwijking 0, 02m
Toegestane negatieve<afwijkill9 0.05 m

Niet vervuilde grond ontgraven/afvoeren.
Betreft: ontgraven tn den droge en (jfvoeren van

niet vervuilde grond uittinksleuf oost,
welke gedeeltel i jk .ontgraven moet.worden
onder overkluizingen. onder stempelraain
tot NAP+ L000
zi e tek. 824. 825 en 826

Zand maghergebruikt worden Lb. v . aanvullill9en

Grond ontgraven uit zinksleufonder stempel raam en
afvoeren.
Betreft: de grond uit de zinksleuf
Grondsoort: zand. matig si 1tig> 9120 m3
Ontgravill9shoogte gemiddeld l,OQ.m
Ontgravill9sbreedte op bodemgemiddeld 39,85 m
Taluds 0: 1
Toegestane positieve afwijking O,02m
Toegestane negatieve afwijking 0,05 m

Niet vervuilde grond ontgraven/afvoeren,
Betreft: ontgraven in den droge .en afvoeren van

niet vervuilde grond inont1astsleuven
naast zinksleuf oost. welke gedeeltelijk
ontgraven moet worden onder
overklui zt 119en.tot NAP+1.000
zi e tek .824. 825 en 826

Teelaarde en zand maghergebruikt worden t.b, v .
aanvullingen

Grond ontgraven uit·cunet tot NAP.+ 1.000 en
afvoeren.
Betreft: de grond uit de ontlastsleuven
Totaal: 9345m3
Grondsoort: teelaarde : 615 m3

zand. matig siltig: 8670 m3
klei. sterk zandi g: 60 m3

Ontgraven - grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravi 119shoogtemaximaa1 5. 00 m
Ontgravill9sbreeclte op bodemgemiddeld 00 mTaluds 2 : 3
Toegestane positieve afwijking 0.02 m

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESUlTMTS-

VERPLI CHTING

st 1.00 A

st 1.00 A

st 1.00 A

HOEVEELHEID
BOlJWSTOF



?lj92 .40 . 03R
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Calandtunnel werkbestek Besteksdeel 800-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden

31 maart 1999

8lADNR. : 28

l..
.8 ..
.7 ..
.9 ..
.8.
.8

CMSCHRIJVING
EEN-HOEVEELHEID
HEID RESUl TMTS-

VERPLICHTING

Toegestane negatieve afwijking O.OSm

Niet vervuilde grond ontgravenlafvoeren.
Betreft: ontgraven in den natte .en afvoeren van

niet vervuilde natte grOrtduit
ontlastsleuven naast z.inksleufoost.
welke gedeeltelijk ontgraven moet worden
onder overkluizingen. van NAP+ l.000 tot
NAP- 5.500
zie tee. 824. 825 en 826

Zandmag hergebruikt worden t.b. v . aanvull ingen

Grond ontgraven uit waterhoudende bouwput en
afvoeren.
Grondsoort:zand~ matig siltig: 5700m3
Ontgraven -. grondsoorten niet gescheiden ontgraven
OI'ltgravingshoogtemaximaa15.0.111

elijke taluds: 2: 3en 1: 3
tanepositieve afwijking O.OSm

Toegestane negatieve afwijki ng 0.10 lil

Niet vervuilde grond ontgravenlafvoeren. st
8etreft:ontgravenin den natte en afvoeren van
. niet vervuilde grond uit zinksleuf oost.

welke gedeeltelijk ontgraven moet worden
onder overkluizingen. van NAP+ LOoO tot
NAP- 13.40 1- 24.00
zie tek .824. 825 en 826

Zand mag hergebruikt worden t. b. v . aanvu111nqen
De eerste betaalbaar te stellen hoeveelheid
resultaatsverpl ichti ng van deze besterspost vi ndt
plaats nadat 50%van de totale hoeveelheid is
ontgraven en afgevoerd.
Dehoeveelheidsbepaling geschiedt aan . hand van
meting in het werk.
De kosten voor deze meting is voor rekening van
de aannemer.

Grond ontgraven uit waterhoudende zinksleuf en
afvoeren.
Helling: 1 : 22
Grondsoort: zand. matig siltig: 193925m3
OI'ltgraven - grondsoorten niet gescheiden ontgraven
OI'ltgravingshoogtegélllidde 1d 20. OOm
OI'ltgravingsbreedte op bodemgemiddeld 39.82 m
talud 0 : 1
Toegestane positieve afwijking 0.20 m
Toegestane neglJtieve afwijking 0.20 m

Zand lev.lverw. bz onderstroomzand Ibztunneldak. st
Situering: in zinksleuf oost tussen Wclnden

danwandtot bz tunneldak. welke
i'larJgevuldmoet worden onder stempels en
overk.luizing

OI'ltgravenschoon zand magworden gebrui kt voor
deze aanvulling

Grond verwerken in zinksleuf.
Situering: zinksleuf oost
Betreft: zand
Helling: 1 : 22
8reedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 4.60 m

st

m3

1.00 A

2.00 A

1.00 A

HOEVEELHEID
BOtJ.ISTOF

llB90:00 L



92.40.03R Calandtunnel werkbestek Besteksdeel BDD-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BLADNR. : 29

BESTEKS CATALOSUSNlMR
POST- HOOFD~ DEFICOOE
NlH'1ER CODE 1:2:3:4:5:6

215520 220399

215521 220399

215530 220399

215531220399

215540 220399

215541 220303

2156
215610 511299

215611511201

1..
.1. .
.3.

2 ..
.2 ..
.. 2.

OMSCHRIJVING

Zonderoverhoogte

Zand leveren en verwerken op tunneldak.
Situering: in zinlcsleuf oost tussendaJlWànden op

tunneldek. welke aangevuld moet worden
onder stempels en overk 1ui zing

Ontgraven schoon zand mag worden gebruikt voor
deze aanvulling

Grond verwerken in zinksleuf.
Situering: zinksleuf oost
Betreft: zand
Helling: 1 : 22
Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 39.82 m.
Zonder overhoogte

Zand leveren/verwerken ontlastsleuven oost.
Situering: in ontlastsleuven naast zinksleuf oost

naast dallWand.. welke gedeelte 1i jk
aangevuld moet worden onder
overkluizi ngen. tot 20 all onder
maaiveld

Ontgraven schoon zand mag worden gebruikt voor
deze aanvulling

Grond verwerken i nont 1asts 1euf .
Situering: iinksleuf west
Bet reft: zand
Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld:
- noordzijde 11.00 m
- zuidzijde 16.00 m
Zonder overhooqte

Teelaarde 1everen/Verwerken ont 1asts 1euven oost.
Situering: ontlastsleuven·naast zihksleuf·oost.

welke ge(1eelteli jk aangevuld moet
worden onder overkluizingen. boven
zandaanvulling tot maaiveld

Ontgraven schone teelaarde mag.worden gebruikt
voor deze aanvulling

Grond verwerken in terreinophoging.
Betreft: de teelaarde aanvulling zandaanvulling

tot maaiveld (NAP + 4.500 I +6.000)
Grondsoort: teel aarde
Verwerken in den droge
Bovenvlak in profiel brengen
Hoogte gemiddeld 0.20 m
Zonderoverhoogte
Oppervlakte 8400 m2
Taluds 1 . 4
Toegestane positieve afwijking 0.02 m

1 Toegestane negatieve afwijking 0.02 m

INZAAIEN ONTLASTSLËUF ZINKSLEUF·OOST
Zaaien talud ontlastsleuf.
Situering: talud ontlastleuf zinksleuf oostoever

zie tek. 824. 825 en 826 .
Betreft: bescherming ontlastsleuf

Zaaien.
Totaal: 1860 m2
Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
Talud van 1 :. 1 toten met 1 : 3
Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaai-

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTMTS-

VERPLICHTING

st 1.00 A

m3

st 1.00 A

m3

st 1.00 A

m3

1.00 A

HOEVEELHEID
BOt..liJSTOF

7460.00 L

14425.00 L

615.00 L



li92.40.03R Calandtunnel werkbestek Besteksdeel BOO-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BLADNR. : 30

~ BESTHeS CATALCXJUSNll+1ER
POST- HOOFD- DEFICODË
Nl..iM"1ER CODE 1:2:3:4:5:6

216
::::i 2161
j

I216110 220199

220101

fl"~
~216121

220199

220101

CJ-1SCHRIJVING

klaarmaken door het verkruimelen van de bovenste
20 tot 30 llTI1

.9. Zaadmengselten behoeve van bescherming ontlast-
sleuf
Hoeveelheid: 1 kg/IOOm2

.1. Het zaad 10 tot 20 mn onderwerken

~ IN-SITU TUNNELOOST

GROND ONTGRAVEN/AF
Ontgravingen moeten
worden uitgevoerd.

Niet vervuilde grond ontgraven/afvoeren.
Betreft: ontgraven in den droge en afvoeren van

niet vervuilde grond in in-situ tunnel
oost. moot•18 tiro 20.. tot onderzijde
stempel raam
zietek.. 823

Teelaarde en zand mag hergebruikt worden t.b.v.
aanvullihgen

UIP r1X)T 18 TIM 20
'k onder de stempe s

2 ..
.2..
.7.

Grond ontgraven uit bouwkuip tot oz stempel raam en
afvoeren.
Betreft: de grond uit de bouwkuip
Totaal: S640m3
Grondsoort: teelaarde ... .. : . 570m3

zand. matig siltig: 5070m3
Ontgraven - grondsoorten gescheiden ohtgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 2.00·m
Ontgravingsbreedte op bodemgemiddeld 38.35 m
Taluds 0 : 1
Toegestane positieve afwijking 0.02 m

.3 Toegestane negatieve afwijking 0.05 m

NIet vervuilde grond ontgraven/afvoeren.
Betreft: ontgraven in den droge en afvoeren van

niet vervuilde grond uit in-situ tunnel
oost. moot 18 t/m 20. onder stempel raam
tot NAP+ L 000
zie tek. 823

Zand maghergebrui kt worden t. b. v. aanvull ingen

Grond ontgraven uit bouwkuip onder stempel raam en
afvoeren.
Betreft: de grand uit de bouwkuip
Grondsoort: zand. matig siltig:?04Om3
Ontgraven - grondsoorten gesCheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 2,50 Hl
Ontgravingsbreedte op bodemgemiddeld 38.35 m
Taluds 0 : 1
Toegestane positieve afwijking 0.02 m
Toegestane negatieve atwijking 0.05 m

2..
.3..
.7..
.5.
.1.
.3

Opzetten waterstand in bollwkuip.
Betreft: het opzetten van de waterstand inde

bouwktiip tot 1. 50m boven de actuele
grondwaterstand. tot een maximumvan
NAP + 3.000

Het opgezette waterpeil handhaven vanaf de start
van de hatteontgraving totdat de onderwaterbeton
voldoende verhard is

Niet vervuilde grond ontgraven/afvoeren.
Betreft: ontgraven in den natte en afvoeren van

niet vervuilde grond uit in-situ tunnel

EEN- HOEVEELHEID
HEIDRESUL TAATS-VERPLICHTING

kg

st

1.00

st 1.00 A

st 1,00 A

1.00 A

HOEVEELHEID
BOUWSTOF

19.00 L

A



92.40.03R Càlandtunnel werkbestek Besteksdeel BDO-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BLADNR. : 31

BESTEKS CATALffiUSNUl'MER
POST- HOOFD- DEFlCOOE
NUi'tlERCODE 1:2:3:4:5:6

216141 220101

216150 220199

216151 220101

216160 429999

2162

'216210 220199

2162112201 01

1. .
.6 ..
.7..
.5..
.8.
.8

1. .
.2 ..
.5..
.5..
.8.
.8

2 ..
.2 ..
.7..

... 5 ..

.... 1.

OMSCHRIJVING

oost. moot 18 t/m 20. van NAP+ 1.000 tot
NAP- 9.80 I -12.40. zie tek. 823

Grond ontgraven uit bouwkuip en afvoeren.
Betreft: grond uit bouwkuip
Helling: 1 : 21
Grondsoort: siltig zand en klei: 35115 m3
Ontgraven - grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogtegemiddeld 9.00 m
Ontgravingsbreeclte opbocjem.gemiddeld 39.85 m
Taluds 0 : 1
Toegestane positieve afwijking 0.20 m
Toegestane negatieve afwijking 0.20 m

Niet vervuilde· gtOOdontgraven/afvoeren.
Betreft: ontgraven inden nf:ltte en •afvoeren· van

niet vervuilde grond uit de in-situ
tunnel oost. moot 20 .: uit de verdi epte
bouwI:uipt.e.v. de oplegneus
tunnelelement f van NAP., 12.40 tot
NAP 14.20. zie tek. 823

Zandmag hergebruikt worden t.b. v . aanvullingen

Grond ontgraven uit bouwkuip en afvoeren .
Betreft: grond uit de verdiepte bOuwkuiptb.v. de
oplegging van tunnelelement f.
Grondsoort: zand. matig sHtig: 450 m3
Ontgraven -. grondsoorten niet. gescheiden ontgraven
Ontgravi ngshoogte gemiddeld 1.80 m
Ontgravingsbreedte op bodemgemiddeld 5.50m
Taluds 0 : 1
Toegestane positieve afwiJkingO.20 m
Toegestane negatieve afwijking 0.20 m

Schoonmakendam.vandnissen.
Betreft: de combiwaflden. de. kop- en. aHecomparti -

menteringswanden vap d~bouwl<uip van de
in-situ tunnel oost. moot lBtfm 20

Schoon en vuilvrij maken val1afont\1ravingsniveau
tot de onderkant van het ond.erwaterbeton
Afkomendmateriaal verzamelen en afvoeren

P MOOT 14 T/M 17
onder de stempes

GROND ONTGRAVENI AFVOEREN
Ontgravingen moeten gedee
worden uitgevoerd.

Niet vervuilde grondontgraven/afvoeren.
Betreft: ontgraven inden droge en afvoeren van

niet vervuilde grond in in-situ tunnel
oost. moot 14 t/m 17. tot onderzi jdeam
zie 822 en 823

Teelaarde en zand mag hergebruikt worden t.b.v.
aanvullingen

Grond.ontgraven uit bouwkuip totoz stempelraam en
afvoeren.
Betreft: de grond uit de bouwI:uip
Totaal: 5885 m3
Grondsoort: teelaarde : 590m3

zand. matig siltig: .5295 ma
Ontgraven - grondsoorten gescheiden ontgraven
OntgravingshOQgte gemiddeld 2.00 m
Ontgravingsbreedte op bodemgemiddeld 38.35 m
TalUds 0 : 1
Toegestane positieve afwijking 0.02 m

EEN- HOEVEELHEID
HElD RESULTMTS-

VERPLICHTING

st 1.00 A

st 1.00 A

st

HOEVEELHEID
BOUWSTOF .I!!I

11111



I~
11 92.40. 03R Calandtunnel werkbestek Besteksdeel BOO-3320-01

Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BlADNR.: 32

~IBESTEKS CATALCJGtlSNIJ1'4ER
POST- HOOFD- DEFlCOOE
Nur+1ERCODE 1:2:3:4:5:6

216220 220199

I216221 220101

!~t
l16230 210199

III~

[~I~216240 220199

:,:((,216241 220101

~\;.

[[:!I~

429999

220199

2 ..
.3..

.7 ..
.5..

.1.
.3

1. .
.6..

.7 ..
.5...a..a

O'1SCHRIJVING

.3 Toegestane negatieve afwijking 0.05 m

Niet vervuilde grond ontgraven/afvoeren.
Betreft: ontgraven in den droge en afvoeren van

ni et vervui 1de grond ui t i n- si tu tunnel
oost. moot 14 t/rn 17. onder stempelraarn
tot NAP+ 1.000 . zie tek. 822 en 823

Zand mag hergebrui kt worden t. b. v. aanvul 1iogen

Grond ontgraven uit bouwkuip onder stempelraam en
afvoeren.
Betreft: de grond uit de bouwkuip
Grondsoort: zand. ,matig siltig: 7355 m3
Ontgraven - grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 2.50 m
Ontgravingsbreedte op bodemgemiddeld 38,35 m
Taluds 0 : 1
Toegestane positieve afwijking 0.02 m
Toegestane negatieve afwijking 0.05 m

Opzetten waterstand in bouwkuip.
Betreft: het opzetten van de waterstand in de

bouwkuip tot 1.50rn boven de actuele
grondwaterstand. tot een maximumvan
NAP+ 3.000

Het opgezette waterpeil handhaven vanafde'start
van de natte ontgraving totdat de onderwaterbeton
voldoende verhard is

Niet vervuilde grond ontgraven/afvoeren.
Betreft: ontgraven in den natte en afvoeren van

niet vervuilde grond uit in-situ tunnel
oost. moot 14 t/rn 17. van NAP+ 1. 000 tot
NAP-6.30 / -9.80. zie teL 822 en 823

Grond ontgraven uit bouwkuipen afvoeren.
Betreft: grönd uit bouwkuip
Helling: 1 : 21
Grondsoort: siJtig zanden klei: 24990 m3
Ontgraven - grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 8.50 m
Ontgravingsbreedte op bodemgemiddeld 39.85 m
Taluds 0 : 1
Toegestane positieve afwijking 0.20 m
Toegestane negatieve afwijking 0.20 m

Schoonmakendamwandnissen. st
Betreft: de canbiwanden. de kop- en alle compart i -

menteringswanden van de bouwkuip van de
in-situ tunnel oost. moot 14 t/m 17

Schoon en vuilvrijmaken vanaf ontgravingsniveau
tot de onderkant vao het onderwaterbetÖll
Afkanend materiaal verzamelen en afvoeren

Niet vervuilde grond ontgraven/afvoeren. st
Betreft: ontgraven in den droge en afvoeren van

niet vervuilde grond in in-situ tunnel
oost. moot 11 t/rn 13. tot onderzijde
stempel raam
zie tek. 822

Teelaarde en zand mag hergebruikt worden t.b.v.
aanvu 11i ngen

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESUlTMTS-

VERPLICHTING

st

st 1.00

st 1.00

1.00 A

1.00 A

1.00 A

HOEVEELHEID
ElClI.MSTOF

A

A



92.40.03R Ca1andtunne1 werkbestek Besteksdeel BOO-3320-Ol
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BLADNR. :
III

33

BESTEKS CATALOOUSNl.t1'1ER
POST- HOOFD- DéFICoot
Nl.JiiMERCOOE 1:2: 3: 4:5:6

216311 220101

216320 220199

216321 220101

216330 220199

216331 220101

216340 210199

216350 220199

2 ..
.2..
.7 ..
.5.

2 ..
.3..
.7 ..
.5.

1..
.4 ..
.7.

(}1SCHRIJVIl'.iG

Grond ontgraven uit bouwkuip tot oz stempelraamen
afvoeren.
l}etréft:de grond uit de bouwkuip
Totaal: 4310 m3
Grondsoort: teelaarde ... : ·430m3

zand. matig siltig:<3880m3
Ontgraven - grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogtegemiddeld 2.00111
üntgravJngsbreedte op bodemgemiddeld 38.35 m
Taluds 0 : 1
Toegestane positieve afwijking 0.02 m
Toegestane negatieve afwijking 0.05 m

Niet vervuHdegrond ontgraven/af\ioeren.
Betreft: ontgraven>inden droge en afvoeren van

niet vervuilde grond uit in·sit:utunnel
oost. moot 11 t/m 13. onder stempelraam
tot NAP+ 1. 000
zie.tek. 822

Zandmag hergebruikt worden t.b.V. aanvullingen

Grond ontgraven uit .bouwkuip onder stempelraam en
afvoeren.
Betréft:de grond uit de boUWkuip
Totaal: 5390m3
Grondsoort: zand.mati 9 sJltig : 5390m3
Ontgra\ien - grondsoorten .gescheiden ·orrtgraven
Ontgravingshoogtegemiddéld 2.50 m
Qntgravingsbreedte.op bodemgemiddeld 38.35 m
Taluds 0 : 1
Toegestane positieveafwijkingO.02m
Toegestane negatievé afwijking 0.05 m

Niet vervui lde grond ontgravén/af\iQeren. st
Betreft: ontgraven in den droge en afvoeren van

niet vervui lde grond. uit irhstt:u. tunnel
oost. moot 11 t/m 13. van NAP + 1.000 tot
NAP-1.25 I -4.40. zietek. 822

Grond ontgraven uit bouwkuip en afVoeren.
Betreft: grond ui t bouwkuip
Helling: 1:21
Grondsoort: siltig zand en klei: 8245 m3
Ontgraven - grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogtegemiddeld3.80 m
üntgravi ngsbreedte op bodemgemiddeld 38.27 m
Taluds 0 : 1
Toegestane positieve afwijking<O.20m
Toegestane negat i eveafwi JkingO .20.m

Opzetten waterstand in boUWkuip.. .... moot 11 st
Betreft: het opzetten van de waterstand in de

bouwkuip voor verdiep1ekeldermoot 11
totl,50mboven de actuele
grondwaterstand; .toteerl~xinunvaRNAP
+ 3.000 Het opgez~ttewaterpeil· handhaven
vanaf. de start van.de natte ontgraving
totdat de onderwaterbeton voldoende
verhard is

Niét vervuilde grond·ontgravenlaf\iQerel'l.
Betreft: ontgraven in den natte en afvoeren van

niet vervuilde grond uit de verdiepte
kélaer moot 11 onder de in·situ tunnel
oost. van NAP- 1.60 tot .•NAP· - 7,50 m.
zie tek. 82

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTMTS-VERPLICHTING

1.00 A

1.00 A

1.00 A

1.00 A

HOEVEELHflOBQl.A4STOF II

III

i::'"

.11111



11'111112.40. 03R
werkbestekBesteksdee 1 600-3320-01

vie']te<:hnlisetje werkzaamheden
31 maart 1999

BLADNR.: 34

'1''1III,sESTEKS CATALOOUSNUr+tER
.... HOOFD- DEFlCOOË

R CODE 1:2:3:4:5:6

~216351

""",:216360

~

220101

429999

1..
,5..
.5..
.5.
,3.

2 ..
.4 ..
.6..
.2..
.1.
.3

OMSCHRIJVING

zand maghergebrui kt worden t .b. v . aanvu11i ngen

ontgraven uit bouwkuip en afvoeren .
grond uit de bouwkuip t.b.v. de kelder
onder de tunnel vloer .

Grondsoort: zand. matig siltig: 2480 rn3
ontgraven -.'grondsoorten niet gescheiden ontgraven
ontgravi ngshOO9tegemiddeld 5,00 m
ontgravingsbreedte op bodemgemiddeld litO m
TalUds 0 : 1
Toe!;lestane posi tieveafwijkingO .•05 m
Toegestane negatieve afwijking 0.10 m

SchoonmakendalllWandnissen.
Betreft:decpmbiWänden. de kop- en alle comparti-

menteringswanden van de bouwkuip van de
in-situ tunnel oost. moot 11

Schoon en vuiJvrij •maken vanafontgravingsniveau
tot de onderkant van heionderwaterbèton
Afkomendmateri aalverzatnelen en afvoeren

Niet ,vervuilde grond ontgraven/afvoeren.
Betreft: ontgraven in den droge en afvoeren van

niet' Vervui 1de droge grond uit
ontlastsleuf •aan, de kop"vandebouwKui p
in-situ tunnel oost. moot 18 t/rn 20. tot
NAP+1.000
zie tek.823

Teelaarde en zand mag hergebruikt worden t.b. v .
aanvulhngen

Grond ontgraven uit ont 1asts teuven tot NAP+ 1. 000
en afvoeren.
Betreft: de grond uit het cunet
Totaal : 5435rn3
Grondsoort: teelaarde : 275 rn3

zand. matig si 11ig: 5160 rn3
Orltgraven - grondsoorten gescheiden'ontgraven
Orltgravingshbogte gemiddeld 5.00 m
Orltgravingsbreedte op bodemgemiddeld 21. 00 m
Taluds 2: 3
Toegestane positieve afwijking 0.02 m
Toegestane negatieve afwijk i ng 0.05 m

Niet vervuilde'grond ontgraven/afvoeren.
Betreft: öI'ltgraven inden natte en a,fvoeren van

niet vervuilde natte grond uit
ontlastsleuf kopwandbouwkuip in-situ
tunnel oost. moot 18 t/11120. van
NÄP+1.000tot NAP- 5.000
zie lek. 823

Grond ontgraven uitontlastsleuf en afvoeren.
Betreft: grond uit de sleuf
Totaal :26501113
Grondsoort:sUtig zanden klei
Ol1tgraven,-gl"Ondsoor'ten.niet gescheiden ontgraven

n9Shbogtegèl1liddeld6. 0{),m
ngsbreedte apbodem gemiddeld3, 00 m

Ohgelijke taluds: 1:3
Toegestane positieve afwijking 0.05 m
Toegestane negatieve afwijking O.lOm

GROND LEVEREN/VERWERKEN BOUWKUIP MXlT 18 T/M 20

st 1.00

1.00 A

1.00 A

HOEVEELHEID
BOtWSTOf

A



92.40.03R Ca1andtunnel werkbestek Besteksdeel BOO-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BLADNR. : 35

BESTEKS CATAL~
POST-HOOFD- DEF1COOE
N\.MR CODE 1:2:3:4:5:6

216510 220399

216511 220303

<:::16520220399

216521 220303

216530 220399

_ó531 .•220303

216540220399

OMSCHRIJVING

2 ..
.1. .
.3.

AanvulHngenmoeten gedeelte1 ijk onder stempels
worden uitgevoerd.

Grind 1everénJverwerken in .bouwkuip.
Situering: in-situtunneloost.flIOot 18 t/rn 20.

zie tek. 823
Betreft: grindlaag onder de onderwaterbeton

Grond verwerken interreinophoging.
Betreft: grind onderwater te verwerken ; n de

bouwkuip onder de· onderwatert>eton van de
tn-sttu tunnel oost. moot 1Bt/m 20

Grondsoort: grind 4/16
Hoogte gemiddeldO.SO m
Zonder overhQOgte
0P0erv lakte~050 m2
Taluds I ; 22
Toegestane pOS;tieve afwijking· 0.10 m
Toegestane negatieve afwijking O.lOm

Zand leverenlverwetken in bouwkuip.
Situering: aanvulling in-situtunne1. oost. flIOot

18 t/rn 20. tot ez wetkvloer
zie tek.B23

Grond verwerken in terreioophoging.
Betreft: de. ~ndaanvu l1i ng...oponderwaterbeton .tot

ond~rzijde.·.wetkvloer
GrondSoort: zand .Jnzandbed
Verwerken inden droge
Helling: I :21
Bovenvlak inprofie1brengen
HOOgtegemiddeld 0.55 m
Zonder overhQOgte
Oppervlakte 7300 m2
Toegestane positieve afwijking 0.02 m
Toegestane negatieve afwijking 0.02 m

Zand leverenlverwerken in boUWkuip.
Situering: in situ tunnel oost.flIOot 18t/m 20.

tussen wand en darrwandtot bz tunnel dek
zie tek.823

Ontgraven schoon zand magworden gebrui kt voor
deze aanvulling

Grond verwerken in terreinophoging.
Betreft: de zandaanvu11i ng tussen wand en darrwand

tot tunneldak
Grondsoort: zand
Verwerken i n den droge

'g: 1 :21
venvlak inprofi e1·.brengen

Hoogte gemiddeld 7.50 m
Zonder overhOOgte
Oppervlakte 1050 m2
taluds 1 : 22
Toegestane positieve afwijking 0.02 m
Toegestane negatieve afwijking 0.02 m

zand leveren/verwerken in bouwkuip .
Situering: in situ tunnel oost. moot lat/m20.

tussen tunnel dak en NAP+ 5.800 .
zie teL 823

Ontgraven schoon zand·magworden gebruikt .voor
deze aanvuni ng

3..
.1. .
.3.

6 ..
.1. .
.2.

EEN - HOEVEELHE IDHElD RESULTAATS-VERPLICHTING

1.00 A

1.00 A

1.00 A

HOEVEELHEID
BOUWSTOF

1410.00 L

1550.00 L

3010.00 L



111~192.40 .03R Calandtunnel werkbestek Besteksdeel BOO-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BlAONR.: 36

BESTEKS CATAL~R
HOOFD- DEFICOOE
CODE 1:2:3:4:5:6

220303

...Jd6551

1111111'1216610aI
~16611

220303

220399

220303

6 ..
.1. .
.2.

1..
.1. .
.3..
.1.

2 ..
.1. .
.2 ..
.9 ...4.

.4

OMSCHRIJVING

Grond verwerken interreinophogiog.
Betreft: de •.zandaanvuIl i og tussen darrwanden op

tunnel dak tot NAP+ 5.800
Grondsoort : zand
Verwerken in den droge
Bovenvlak in profiel brengen
Hoogte gemiddeld 6.80 rn
Zonder oVer'hoogte
Oppervlakte 2815 m2
Taluds 1 : 0
Toegestane positieve afwijking 0.02 rn

.1 Toegestane negatieve afwijking 0.02 rn

Teelaarde leveren/verwerken in bouwkuip.
Situering: in-situ tunnel oost. moot 18 t/rn 20.

boven zandaanvulling tot maaiveld
zietek .: 823

Ontgraven schone teel aarde mag worden gebrui kt
voor deze aanvulling

Grond verwerken in terreinophoging.
Betreft: de teelaarde aanvu11ing zandaanvu 11i ng

tot maaiveld
Grondsoort: teelaarde
verwerken in. den droge
Bovenvlak in ..profiel brengen
Hoogte gemiddeld 0.20 rn
Zonder overhoogte
Oooerv1akte 2815 m2
Taluds 1 : 2
Toegestane positieve afwijking 0.02 rn
Toegestane negatieve afwijking 0.02 rn

GRONDLEVERENlVERWERKEN
Aanvullingen moeten gedeel
worden uitgevoerd.

Grind leveren/verwerken in bouwkuip.
Situering: in-situ tunnel oost. moot 14 t/rn 17.

zie tek. 822 en 823
Betreft: grindlaag onder de onderwaterbeton

lP !'lOOT 14 TIM 17
onder de stenpels

Grond verwerken in terretnophoçtnç.
Betreft: gri nd onderwater te verwerken in de

bouwkuip onder de onderwaterbeton van de
in-situ tunnel oost. moot 14 t/m 17

Grondsoort: grind 4/16
Hoogte gemiddeld 0~50 rn
Zonder overhOOQte
OoPervlakte294.••·0 m2
Taluds 1 : 22
Toegestane positieve afwijking 0.10 rn
Toegestane negatieve afwijking 0.10 m

Zand leveren/verwerken in bouwkuip.
Situering: aanvulling in-situ tunnel oost. moot

14 t/m 17. tot oz werkvloer
zie tet . 822 en 823

Grond verwerken in terreinophoging.
Betreft: de zandaanvul1ing op onderwaterbeton tot

onderzijde werkvloer
Grondsoort: zand in zandbed
Verwerken i n den droge
Hel1ing: 1 : 21
Bovenvlak in profiel brengen

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESlIlTMTS-

VEltPLICHTING

m3

st

m3

st

m3

st

m3

1.00

1.00 A

1.00 A

HOEvEELHEID
BOlJWSTOF

19150.00 L

565.00 L

A

1470.00

1620.00 L



92.40.03R Calandtunnel werkbestek Besteksdeel 800-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

8LADNR. : 37

BESTEICS CATALCXiUSNlMR
POST- HOOFD- DEFlCODENlJI'IMER.CODE 1:2:3:4:5:6

3...
.1. .
.2.

216630 220399

216631 220303

216640 220399

216641 220303

216650220399

216651220303

6..
.1. .
.1. .
.9..
.1.

.1

6 ..
.1. .
.2.

1..
.1. .
.2..
.1. .

... 1.

...•. 1

OMSCHRIJVING

Hoogte·gemiddeld 0.55 m
Zonder overhoogte
Oppervlakte 2940 m2
Toegestane positieve afWijking 0.02 m
Toegestane negatieve afwijking 0.02 m

Zand leveren/verwerken in bouwkuip.
Situering: in situ tunnel oost. moot 14 t/m 17.

tussenwand en àanwand tot bz tunnel dek
zie tek .. 822 en 823

Ontgraven schoon zand magworden gebrui kt voor
deze aanvulling

Grond verwerken. i l1terreinophogi ng.
Betreft: de zandaanvul1ing tussen wanden darrwand

tottunneldak
Groodsoort: zand
Yerwerkenin den droge
Helling: 1 :.21
Bövenvlakinprofiel brengen
Hoogte gemiddeld 7.50 m
Zonder overhoogte
Oppervlakte420m2
taluds ·.1 : 22
Toegestane positi eve afWijking 0.02 m
Toegestane negatieve afWijk ing O.02 m

Zand leverenlverwerken in bouwkuip.
Situering: insitutunneloost.moot 14 t/m 17.

tussentunneldak en NAP+ 5.800
zie tek.822 en 823

Ontgraven schoon zand magworden gebruikt voor
deze aanvulling

Grond verwerken. in terreinophogi ng,
Betreft: de. Z:êlndaanvullingtussen .danWanden.op

tunl'lèldak tot NAP+ 5.800
Grondsoort :iand
Verwerken inOen droge
Bovenvlak in profiel brengen
Hoogte gemiddeld 4. Ol) m
Zonder ovemoogte
Oppervlakte 2940 m2
Taluds 1 : 0

1. Toegestane positieve afWijking 0.02 m
.1 Toegestane negatieve afwijki ng 0.02· rn

.1.
.1

Teelaarde leveren/verwerken in bouwkuip.
Situering: irl~situ tunnel oost. moot 14 t/m 17.

bovenzanàaanvulling tot maaiveld
zieteK.822.en 823

Ontgraven schooeteelaardemag worden gebruikt
voor deze aanvul 1ing

Grond verwerken interrei nophoging.
Betreft: de teelaarde aanvulling zandaaovullin9

totmaaiveJd
GrondSoort: teelaarde
verwerken inèlendrOQe
Boyenvlak. in •.profiel •••brengen
Hoogte gemiddel(l 0.20 m
Zonder .overhoogte

lakte 2940.m2
1 : 2

Toegestane pOsitieve afwijking 0.02 m
Toegestane negatieve afWijking O.02 m

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RfSULTMTS-
VERPLICHTING

LOO

1.00 A

HOEVEElHElD
B!JU.lSTOF

3145.00 l

11765.00 l

590.00 l



03R Calandtunnel werkbestek Besteksdeel BDO-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BlADNR. : 38

BESTEKS CATAlOGl.JSNl.If+lER
HOQF[)... DEFICOOE
CODE 1:2:3:4:5:6

m:m:!216720

j216721

220399

220303

220399

220303

220399

_6731 220303

220399

2 ..
.1. .
.2..
.9 ...4.

.4

6 ..
.1. .
.1.

OMSCHRIJVING

UIP MOOT11 T/M13
k onder de sterl1Je s

Grind leveren/verwerken in bouwkuip.
Situering: in~situtunnel oost. moot 11.

zie tel<. 822
Betreft: grindlaag onder de onderwaterbeton

Grond verwerken in terreinophoging.
Betreft: grînd onderwater te verwerken in de

bouwkUiponder de onderwaterbeton van de
in-situ tunnel oost. moot 11

Grondsoort: grind 4116
Hoogte gemiddeld 0.50 m
Zonder overhoogte
Oppervlakte 2165m2
Taluds 1 : 22
Toegestane positieve afwijking 0.10 m
Toegestane negatieve afwijking 0.10 m

Zand leverenlverwetken in bouwkuip.
Situering: aanvulling in-situ tunnel oost.

moot 11 t/m 13. tot oz werkvloer.
zie tek822

Grond verwerken in terreinophoging.
Betreft: de zandaanvulling tot onderzijde

werkvloer
Grondsoort: zand in zandbed
Verwerken in den droge
Bovenvlak in profiel brengen
Hoogte gemiddeld 0.50 m
Zonder overhoogte
Oppervlakte 2165 m2
Toegestane positieve afwijking 0.02 m
Toegestane negatieve afwijking 0.02 m

Zand leveren/verwerken in bouwkuip.
Situering: in situ tunnel oost. moot 11 t/rn 13.

tussen wand en damwandtot bz tunnel del<
zie tek. 822

Ontgraven schoon zand magworden gebrui kt voor
deze aanvulling

Grond verwerken in terreinophoging.
Betreft: de zandaanvu11i ng tussen wançjen damwand

tot tunnel dak
Grondsoort: zand
Verwetken i n den droge
Hening: 1 : 21
Bovenvlak in profiel brengen
Hoogte gemiddeld 7.50 m
Zonder overhoogte
Oppervlakte 310 m2
taluds 1 : 22
Toegestane positieve afwijking 0.02 m
Toegestane negatieve afwijking 0.02 m

Zand leveren/verwerken in bouwkuip.
Situering: in situ tunnel oost. moot 11 t/m 13.

tussen tunnel dak en NAP+ 5.800
zie tek. 822

Ontgraven schoon zand magworden gebruikt voor
deze aanvulling

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS-

VERPLICHTING

st 1.00 A

m3

st 1.00

m3

st 1.00

m3

st 1.00 A

HOEVEELHEID
BOI.i4STOf

1080.00 L

A

1080.00 L

A

2315.00



92.40.03R Calandtunnel werkbestek Besteesdeel BOO·3320·01
Civielteehnischewerkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BLADNR.: 39

BfSTEKS CATALffiUSN!.J't1ER
POST· HOOFD-
Nt.r+1ER CODE

216741 220303

216750 220399

:6751 220303

216760• 220399

216761 220303

216770 220399

Q\1SCHRIJVING

2.
.1

1. .
.1. .
.2.

verwerken· tnterreinophoglYlg.
: de zandaanvu.ll ing .tussendal'tWanden op
Wnneldak tot NAP+ 5.800

Grondsoort: zand
Verwerken iJl. den droge
Bovenvlak in. profiel breYlgen

gemiddeld 1.80 m
overhoogte
laktè 1650 m2
1 :0

Toegestane positieve afwijking 0.02 rn
Toegestane negatieve afwijking 0.0210

Zand .leverenlverwerkentoegang D-gebouw oost.
SitueriYlg:voorhetDienstengebottwoost op de

in-situtl.lnneloost. moot 11. tussen
NAfl+ 5.800enNAfl + 6.500
zie tèk(806

Grond verwerken interreinophoging .
Betreft: deZandaanvuHiYlg t.b. v. toegang

[lienst~bouwoost van. NAP+ 5.800 tot
NAP+ 6.500

Grondsoort: zand· in zandbed
Vverwerken.inden. droge
Bovenvlak in profiel brengen
Hoogtegemidqel d(};SO m
ZOnclerovethoogte
OpperVlakte! ...500 m2.
Tinuds 1: 0
Toegestane positieve atwijkingO.02 m
Toegestane negatieve afwiJkiYlg 0.02 rn

Teelaarde 1evefenl verwerken in bou\Nkuip.
Situering: in-situ tunnel oost (oostelijk deel)

boveo.zandaanvulling tot maaiveld
zie tek .• 822

Ontgraven scilaneteelaarde mag worden gebruikt
voor deze aanvu11i ng

Grond verwerken in terreinbpt)oging.
Betreft: de teelaarde aanvulling zandaanvulling

tot maaiveld
Grondsoort: teelaarde
verwerken inden. droge
Bovenvlak in profiel brengen

gemiddeld 0.20 m
overhbogte

Oppervlakte 1650m2
Taluds 1 : 2
Toegestanepositteve afwijkiYlg 0.02m
Toegestane negatieve afwijking 0.02 m

tIeken drainagekbffers [l,gebouw oost.
Situeri ylg: naast het DienstengeJ:>ouwoost en moot

l1vandetoèrit oost langs de noord-
en zuidzijde van de tunnel
zie tel<. 875

Àaot>rengendrainageli:offer.
OntgraviYlgshoogte gemiddeld 0.50 m
BodembreèdteO.5 rn
Breèdtebovenzijdeontgraving 1.25 m
Grondslag afqekkenrnet kunststoffi lter
Aanvullen met.grind·N 31.5

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS-

VERPLICHTING

m3

st

st

ma

1.00

HOEVEELHEID
BOUWSTOF

2970.00 L

750.00 L

A

330.00 L

130.00 l
37.00 L



Calanclturlnel werkbestek Besteksdeel BOO-3320·01
werkzaamheden

maart 1999

BlAONR. : 40

11111111 BESTEKS CATALffitJSNlf+lER'J..··POST. HOOFD- DEFICODE
... Nt.It+1ERCODE 1:2:3:4:5:6

':::I:2168
ili§l216810 511299

:1216811 511201
2 ..
.2..
.2.

2 ..
.2 ..
.7 ..

.1. .
.1.
.3

1..
.4 ..
.7..
.1. .

.1.

.9.

OMSCHRIJVING

INZAAIENONTLASTSLEUF WESTZIJDE IN-SITU OOST

.1.

Zaaien talud ontlastsleuf.
Situering: talud ont1ast1euf kop in~situ tunnel

oost.
zie tek. 823

Betreft: beschenning ontlastsleuf

Zaaien.
Totaa 1: 1100 m2
Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3
Direet voorafgaande aan het zaa i en de grond zaa i -
klaar makendoor het verkruimelen van de bovenste
20 tot 30 lIIll
Zaadmengsel ten behoeve van beschenning .ontlast-
sleuf
Hoeveelheid: 1 kg/100m2
Het zaad 10 tot 201llll onderwerken

fROtDERK TOERIT OOST

AFVOEREN BOUWKUIPMOOT7 T/M 10
avmgen JOOetengedeelte 11jk onder de stempels

worden uitgevoerd.

Niet vervui 1de grond ontgravetî/afvoeren. st
Betreft: ontgraven in den droge en afvoeren van

niet vervuilde grond uit toerit oost.
moot 7 t/m 10. tot onderzi jde stempel raam
zie tek. 821

Teelaarde en zand mag hergebruikt worden t.b. v.
aanvu11i ngen

Grond ontgraven uit bouwkuip en afvoeren.
Betreft: de grond uit de bouwkuip. gedeeltelijk

tot oz stempel raam
Totaal: 2975 m3
Grondsoort: teel aarde : 595 m3

zand. matig siltig: 2380 m3
Ontgraven - grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 1. 00 m
Ontgravingsbreedte op bodemgemiddeld 37.30 lil
Taluds 1 : 1
Toegestane positieve afwijking 0.02 lil
Toegestane negatieve afwijking 0.05 lil

Niet vervuilde grond ontgraven/afvoeren. st
Betreft: ontgraven in den droge en afvoeren van

niet vervuilde grond uit toerit oost.
moot 7 t/m10. van onderzijde stempelraam
tot 0.20 lil resp. 0.50 lil onder werkvloer.
zie tek. 821

Grond ontgraven uit bouwkuip en afvoeren.
Betreft: de grond uit de bouwkuip. gedeeltelijk

onder stempelraam
Totaal: 21345 m3
Grondsoort: zand. matig siltig: 12940 m3
Ontgraven - grondsoorten niet gescheiden ontgraven
OntgravingshOogtegemiddeld 4.35 lil
Ontgravi ngsbreedte op bodemgemidde1d 37.30 lil
Taluds 1 : 0
Toegestane positieve afwijking 0.02 m
Toegestane negatieve afwijking 0.05 m

HEID
HOEVEELHEID
RESUlTMTS-
VERPLICHTING

st 1.00

kg

1.00 A

1.00 A

HOEVEElHEID
BOlDt6TOF

A

11.00 l



92.40.03R calandtunnel werkbestek Besteksdeel BDO-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BLADNR. : 41

BESTEt(S CATALOGUSNt.M1ER
POST- HOOFD- DEFlCOOE
NlJ+lER COOE 1 :2:3:4:5:6

2172

217210 220199

217211 220101

217220 220199

217221220101

2175

217510 220399

217511220303

217520 220399

2 ..
.2 ..

.7.

1. .
.2.

.7 ..
.1. .
.L

.3

2.
.1~

.2 ..
.1.

OMSCHRIJVING

lei T/M 6
k onder de

Niet vervuilde grond ontgraven/afvoeren.
Betreft: ontgraven in den droge en afvoeren van

niet vervuilde grond uit toerit oost.
zie tek. 820 en 821

Teelaarde en zand maghergebrui kt worden t. b. v .
aanvull i ngen

Grond ontgraven uit bouwkuip/-put en afvoeren.
Betreft: de grond uit de bouwkuip. gedeeltelijk

tot oz stempelraam
Totaal: 8405 m3
Grondsoort: teelaarde: . .. . 1745m3

zand. matig siltig: 6660 m3
Ontgraven -grondsoorten gescheiden ontgraven
OntgravingshOOgte gemiddeld 1. 00 m
Ontgravingsbreectteop bodemgemiddeld 37.30 m
Taluds 1 : 1
Toegestane positieve afwijking 0,02 m
Toegestane negatieve afwijking 0.05m

Niet vervuilde grondontgravenlafvoeren. st
Betreft: ontgraven in den droge en afvoeren van

niet vervyi lde grond ui t toerit oost.
moot 1d t/m 6. van onderzijde stempelraam
tot 0.20 m resp. 0,50 m onder werkvloer.
zt e tek. 820 en 821

Grond ontgraven uit. bouwkuip/-put. en afvoeren.
Betreft: de grond uit de bouwkuip/-put.

gedeeltelijk onder stempelraam
Totaa1: 10070 m3
Grondsoort: zand, matig siltig
Ontgraven - grondsoorten niet gescheiden ontgraven
OntgravingshOOgte gemiddeld 2.00 m
Ontgravingsbreedte·op bodemgemiddeld 37.30 m
TalUds 1 : 0
Toegestane positieve afwijking 0.02 m
Toegestane negatieve afwijking 0.05 m

RWERKEN BOUWKUIP MOOT 7 T/M 10
lngenmoetengedee te ijk onder de stempels

worden uitgevoerd.

land leveren/verwerken in bouwkuip.
Situering: aanvulling toerit oost, moot 7 tlrn 10.

van oz ontgraving tot onderzijde
werkvloer

Grond verwerken in terreinophoging.
Betreft: de zandaarwu11i ng tot onderzt jde

werkvloer
Grondsoort: Zand in zandbed
verwerken i n den droge
Bovenvlak.in profiel brengen
Hoogte gemiddeld 0.36 m
Zonder overhOOgte
Oppervlakte 2975 m2
TalUds 1 : 2
Toegestane positieve afwijking 0.02 m

.1 Toegestane negatieve. afwijking 0,02 m

Zand 1everenlverwerken in bouwkuip.

EEN- HOËVEELHEID
HEID RESULTAATS"VERPLICHTING

st 1,00 A

1.00 A

st LO() A

m3

st 1.00 A

HOEVEELHEID
BOUWSTOF

1070.00 L
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Civieltechnische werkzaamheden
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BLADNR. : 42

BEST8CS CATALOOUSNl.MRPOST- HQOFO- DEFICOOENlM1ER COOE 1:2:3:4:5:6

220303

220399

220303

6 ..
.1. .
.1.
.1

4 ..
.1. .
.1.
.1.
.1

1..
.1. .
.1. .
.1. .
.1.
.1

OMSCHRIJVING

Situering: toerit oost tussen wand en danwand tot
NAP+ 4,20

Ontgraven sChoon zand mag worden gebrui kt voor
deze aanvulling

Grond verwerken in terreinophoging.
: dezandaanvulling tussen wand en dam.vand
tot NAP+ 4,200
rt: .zand
en in den· droge
lak in profiel brengen
gemH.ldeldA.05 m
overhoogte
lakte 325· m2
1 : 0

Toegestane positieve afWiJking 0.02 m
Toegestane negatieve afwijking 0.0210

Zand leveren/verwerken in .b<iywi:uip.
Situering: toerit oost tussen<wand en damwandvan

NAP+4.200 tot NAP+ 5.800
Ontgraven schoon zand magworden gebrui kt voor
deZe llanvull ing

Grond verwerken in terreinophoging.
Betreft: dezandaanvulHng tussen wand en dam.vand

van NAP+ 4.200 tot NAP+ 5.800
Grondsoort: zand
Verwerken inden droge
Bovenvlak. in profiel brengen
Hoogte gemidQeld 1. 40 10
Zonder overhqogte
Oppervl akte 325 m2
TaludS·l : 0
Toegestane positieve afwijking 0.0210
Toegestane negatieve afwijking 0.02 10

Teelaarde leveren/verwerken .inbouwkuip.
Situering: toerit oostbovenzandaanvul1ing

maaiveld
Ontgraven schone teelaarde magworden gebrui kt
voor deze aanvulling

GrOnd verwerken in terreinophogi ng.
Betreft: de teelaarde aanvu11i ng zandaanvu11i ng

tot maaiveld
Grondsoort: teelaarde
V&rwerkeninden· droge

lak in profiel. brengen
gemiddeld 0.20 m
overhqogte

~~lt?e2325m2
Toegestane positieve afwijkilig 0,0210
Toegestane negatieve afwijking 0.02 m

Zand 1everenI verwerken in bouwl<uip/- put.
Situering: aanvulling toerit oost. moot ld tlm 6,

Val'lbz ontgraving tot Onderzijde
werkvloer

Grond verwerken in terreinophoging.

EEN- HOEVEELHEIDHEID RESUlTAATS-VERPLICHTING

m3

LOO

m3

A

A

A

HOEVEELHEID
BOUWSTOF

1315,00 L

65.00



92.40.03R Calandtunnel werkbestek Bestecseeet BDfJ-3320-0l
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BLADNR. : 43

BESTEKS CATAlOGUSNlMRPOST- HOOFD-
Nl.J!'t-lERCODE

217620 220399

,."7621 220303

217630 220399

217631 220303

217640 220399

217641 220303

2..
.1. .
.2.

;1

4 ..
.1. .

.1. .
.1.

4 ..
.1. .

.1. .
.1. .

.1.
.1

5..
.1. .
.. 2 ..
... 1.

OMSCHRIJVING

Betreft :dezandaanvull i nÇj totondertijde
werkvloer

Grondsoort: zand in zandbed
verwerken in den droge
Bovenvlak in profiel brengen
Hoogte gemiddel d ü. 50 m
Zonderovernoogte
Dpperv1akte 3165 m2
Taluds 1 : 2
Toegestane positieve afwijking 0.02 m

.1 Toegestane negatieve afwijking 0.02 m

Zand leveren/verwerken in bouwl<uipI-put.
Situering: toerit oost tussen wand en damwandtot

NAP-è- 4.200
Ontgraven schoon zal'ld mag worden gebrui kt voor
deze aanvulling

Grond verwerken in terreinophoging.
Betreft: de zandaanvulling tussen wand en dalJ\Vand

tot NAP+4.200
Grol'ldsoort: zand
Verwerken inden droge
Bovenvlak in profiel brengen
Hoogte gemiddeld 1.70 m
Zonder overhoogte
Oppervlakte 870 m2
Taluds 1 : 0
Toegestane positieve afwijking 0.02 m
Toegestane negatieve afwijking 0.02 m

Zand 1everen/verwerken in bouwl<uipI-put.
Situering: toerit oost tussen wand en dalJ\Vandvan

NAP+ 4.200 tot NAP+ 5.800
Ontgraven seneon zand mag worden gebrui kt .voor
deze aanvulling

Grond verwerken in terreinophoging.
Betreft: de zandaanvulling tussenwanden dalJ\Vand

van NA?+ 4.200 tot NAP+ 5.800
Grondsoort: zand
Verwerken tn den d.roge
Bovenvlak in prOfiel brengen
Hoogte gemiddeld 1.40 m
Zonder overnoogte
Oppervlakte 345 m2
Taluds 1 : 0
Toegestane positieve afwijking 0.02 m
Toegestane negatieve afwijking 0.02 m

Zand 1€Veren/verwerken achter keerwanden
Situering: toerit oost achter keerwanden

tot NAP+5.800
Ontgraven schoon zand mag worden gebruikt voor
deze aanvulling

Grond verwerken in terreinophoging.
Betreft: de zandaanvu11i ng achter keerwand

tot NAP+ 5,800
Grondsoort: zal'ld
V~rken i n den droge
Bovenvlak inprofiel.brengen
Hoogte gemiddeld 2.15 m
Zonder overhoogte
Oppervlakte 1155 m2
Taluds 1 : 0

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESUlTMTS-

VERPLICHTING

m3

st 1.00 A

m3

st UlO A

m3

st 1.00 A

m3

VEELHEID
BOUWSTOF

1725.00 L

740.00 l

485.00 l

2485.00 l



11192.4o.03R Calandtunnel werkbestek Besteksdeel 800-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BlADNR.:

BESTEKS CATALffiUSNIJ+1ER
POST- HOOFO- otFICOOE
Nl.J+1ERCODE 1:2:3:4:5:6

217650 220399

217651 220303

:ill~tiJ218

':i:i~::!2181

'218110

~181~

439999

430099

220199

220321

220305

220199

1..
.1. .
.2.

1.

2 ..
.1. .
.6.

OMSCHRIJVING

Toegestane positieve afwijking 0.02 m
Toegestane negatieve afwijking 0.02 m

Teelaarde leverenlverwerken iAbouwkui pi-put.
Situering: toerit oost boven zandaanvulling tot

maaiveld
Ontgraven schone teelaarde magworden gebrui kt
voor deze aanvu11i ng

Grond verwericen interrei nophoging.
Betreft: de toplall9
Grondsoort: teelaarde
Verwerlcen i n den droge
Bovenvlaic in profiel brengen
HoOgtegemiddeld· 0.20 m
Zonder overttoogte
Oppervlakte 1500 m2
Taluds 1 : 2
Toegestane positieve afwijking 0.02 m
Toegestane negatieve afwi jk i ng 0.02 m

GIDNDWERK BClJltl)()K

GRONDLEVEREN/VERWERKENBOUWDOK

Kopschot achter dOkdeuren.
Situering: het Verolmedok
Betreft: een kopschot aan de binnenzijde van de

dokdeuren. zodat tijdensil1underen van
het dok en het uitvaren van
tunnelelementen de grindvloer op zijn
plaats blijft

KopsChot.
Betreft: het leveren en monteren van een stalen

kopschot op de bodem.van het bouwdok
Lengte: 41.00 m
Hoogte: 0.50 m
Samenstelling en ontwerp: aannemer
Goedkeuring: door de directie
Bevestiging: aan bodembouwdok

Grind leveren en verwerken in bouwdok.
Betreft: grindlaag op vloer bouwdokt.b.V. de bouw

van de tunnelelementen

Leveren grond.
Grondsoort: gri nd 8/32
Betreft: het te verwerken grind in het bouwdok

volgens besteksposter. 218120
Lengte: 283.00 m
Breedte: 41. 00 m
Dikte: O.50m
Leveren op de plaats van verwerlcing

Grond verwerken in aanvu11i ng.
Grondsoort :gri nd 8/32
Hoogte gemiddeld 0.50 m
Zonder overi'loogte
Breeqte bovenzijde aanvulling gemiddeld 41.00 m
Toegestane positieve afwijking O.02m

1 Toegestane negatieve afwijking 0.02 m

Gri nd onderhouden in bouwdok..
Betreft: grindl aag op vloer •bouwdokgedurende de

bouw van de tunnel elementen

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTMTS-

VERP\.JCHTING

st

m3

st 1.00

m2

st 1.00

m3

2.00 A

HOEVEELHEID
BOlJWSTOF

300.00 L

A

20.50 L

A

5800.00 L



BLADNR. : 45calandtunnel werkbestek Besteksdeel BOO-3320-01
Civieltechnische werkzaantleden
d.d. 31 maart 1999

92.40.03R

HOEVEELHEID
BOl.WSTOF

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTMTS-

VERPLICHTING

BESTEKS CATALOGUSNlM1ER
POST- HOOFO- DEfICODE
NlMR CODE 1:2:3:4:5:6

2182

218210 220199

OMSCHRIJVING

GRONOONTGAAVENfAFVOEREN BOtMOOK

Grindontgravenfafvoeren uit ophoging. st
Betreft: ontgraven van grind uit het Verolrne<iok

na uitvaren van het laatste tunnel element

Grond ontgraven uit ophoging.
Betreft: het grind uit het dok
Totaal: 5800 m3
Grondsoort: grind
Ontgraven - grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogtegemi ddeld 0.50 m
Ontgravingsbreeclte op bodemgemiddeld 41.00 m

Kopschot achter dokdeuren onderhouden en verwij-
deren.
Situering: het Verolmedok
Betreft: onderhouden en verwijderen van het

kopschot •aan de bi nnenzi jde van de
dokdeuren aangebracht volgens bestees-
postnr. 218118

218211220101

1..
.1. .

.7.

st218220 439999

218221 430099 Kopschot.
Betreft: onderhouden en verwijderen van eenstalen m2

kopschot incl. de bevestigingen aan de
bodemvan. het bouwdok

Herstel bouwdok.
Betreft: het repareren beschadigingen aan het

oppervlak.van de bodemvan het
Verolmedok

20.50 L

218222 425199

GRONDWERK DIVERSEN

GRONDONTGRAVEN/AFVOEREN DIVERSEN

219
2191
219110 220199 1:00 ANiet vervui lde grond ontgr f afv middenscherm.

Betreft: ontgraven in den droge en afvoeren van
grond t.b.V. fundaties. zie tel:::. 901

Ontgravingen moeten gebeuren onder overl:::luizing
Teelaarde en zand mag hergebruikt worden t.b. v..
aanvullingen

Grond ontgraven uit bouwput en afvoeren,
Betreft: de grond t. b. v . fundaties windscherta
Totaal: 600 m3
Grondsoort: teelaarde : 95 m3

zand. matig siltig: 505m3
Ontgraven - grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 3.75 m CZuidfundatie)
Ontgravingshaogte gemiddeld 3.25 m (noorctfundatie)
Ontgravi reédte op bodemgemiddeld 3.5 m
(ZUidf )
Ontgravingsbreectte op bodemgemiddeld 6.5 m
(noordfundaties)
Taluds 1 : 2
Toegestane positieve afwijking 0.02 m
Toegestane negatieve afwijking 0.02 m

Niet vervuilde grond ontgr/afv zuidscherrn.
Betreft: ontgraven in den droge en afvoeren van

grond t.b.v. de fundaties
zt e tek. 908 en 909

Ontgravingen moeten gebeuren onder overl:::luizing
Teelaarde en zemel mag hergebruikt worden t.b,v.
aanvul1 ingen

st

219111 220101

2 ..
.9.
..
.9.

LOO A219120 •220199
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(alandtunnel werkbestek Besteksdeel 8DO-33~0-01
Civieltechnische werkzaamheden
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BLAONR. : 46

220101

219130 220199

~

t9141'r -

220101

220199

220101

DEFICOlJE
1:2:3:4:5:6

2 ..
.9.

.9.

2..
.3..
.5 ..
.2..
.1.
.1

2..
.3..
.5.

2.

OMSCHRIJVING

Grond ontgraven uit bouwput en afvoeren.
Betreft: de grond t.o.v. fundaties windscherm
Totaal: 1061 m3
Grondsoort: teelaarde : 125 m3

zand .. matig si ltig: ·936 1113
Ontgraven grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogtegemiddeld 3.75 m (zuidfundatie)
OntgravingshOOgt€gemiddeld 3.25 m (noordfundatie)
Ont~wavingsbreedte Opbodemgemiddeld 3 .5 m
(zuidfundatiel
Ontgravingsbreedte op bodemgemiddeld 6.5 m
(noordfundaties)
Taluds 1 : 2
Toegestane positieve afwijking 0.02 m
Toogestanenegat ieve afwijking 0; 02 lil

Niet vervuilde grond ontgr/afvNeckarweg.
Betreft: ontgraven i n den droge en afvoeren van

grond t .bs. de fundati es
zie tek. 904 en 905

Teelaarde en zand maghergebruikt worden t.b.v.
aanvullingen

Grond ontgraven uit bouwput en afvoeren.
Betreft: de grond t.b. v . fundaties
Totaal: 1188 lI'.3
Grondsoort : teelaarde : 72 m3

tand. matig siltig: 1116 m3
Ontgraven -grondsoorten gescheiden, qntgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 3.30m
Ontgravingsbteedte op bodemgemiddeld 5.00 m
TaludS 1 : 2
Toegestane positieve afwijking 0.02 m
Toegestane negatieve afwijking 0.02 m

Niet vervuilde grond ontgrlafv Merseyweg.
Betreft: ontgraven in den droge en afvoeren van

grond·t.b.v. de fundaties
zietek. 906 en 907

Teelaarde en zand maghergebrui kt worden t. b. v .
aanvullingen

Grond ontgraven uit bouwput en afvoeren.
Betreft: de grond t.b. v . fundaties
Totaal: 730 m3
Grondsoort: teelaarde : 50 m3

zand. matig siltig: 680 m3
Ontgraven - grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 3.30.m
Ontgravi ngsbreedte op bodemgemiddeld 5.00 .m
Taluds 1 : 2
Toegestane positieve afwiJking 0.02 m
Toegestane negatieve afwijking 0.02 m

Niet vervuilde grond ontgrlafv Europawegw.
Betreft: ontgraven in den droge en afvoeren van

grond langs.danwand. zie.tek.834
Teelaarde en zand mag hergebruikt worden t.b. v .
aanvullingen

Grond ontgraven uit talud en afvoeren.
Betreft: de grond 1angs danwand
Totaal: 14230m3
Grondsoort: teelaarde : 1020 m3

zand. matig sf lttç: 13210m3
Ontgraven - grondsoorten geschetden·ontgraven

EEN- HOEVEELHEIDHEID RESULTMTS-
VERPLICHTING

1.00

st l.00

st 1.00 A

HOEVEELHE 10
BOUWSTOF

A

A



92.40.03R Calandtunnel werkbestek Besteksdeel 6OD-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BLADNR. : 47

BESTEKS CATALOGUSNlMR
POST- HOOFD- DEFICODE
NI..MR CODE 1:2:3:4:5:6

.3. Ontgravi ngshOO9tegemidde1d Z.SU111
Taluds 1 : 2
Toegestane positieve afwijldng 0.02 m
Toegestane negatieve afwijking 0.02 m

219160 220199

219161220101

219511 220303

219520 220399

219521 220303

219530 220399

2..
.4.

OMSCHRIJVING

Niet vervuilde grond ontgr/afv EuropawegO.
Betreft: ontgraven. in den droge en afvoeren van

grond langs. danwand.
zie tek.834

Teelaarde en zand mag hergebrutktword~n t.b.v.
aanvullingen

Grond ontgraven uit talud en afvoeren.
Betreft: de grond langs dallWand
Totaal: .5040 lll3
Grondsoort: •teelaarde : 490 m3

tand.fllijtig. sHtig: 45501113
raven -grondsQOr'ten9tscheiden.ontgtaven
avingShOO9tegemiddeld· 4.Dm

TalUds 1·: 2
tanePOsitieve .atwiJkingO.02. m
stane negatieveatwiJklng·O.02 m

LEVEREN/VERWERKEN DIVERSEN
land lev. lverw ...oztee laarde/wegdek middenscherm.
Situering: fundering windscherm
Betreft: .aanvullingbouwplJtten

zietek 900 tlro. 902
Aanvull ingenlllöetengebeurenönder Overk1ulzi ng
Ontgraven schoon zand magworden gebruikt VOOr
deze.aanvulling

Grond verwerken in terreinophoging.
Betreft: dezandaanvull ing tot 0.20 m onder

maaiveld
Totaal: 45(}1ll3 .... .
Grondsoort: .•zand. verwerken in den droge
Hoogte gemiddeld 3.55 m Czuidfundatie)
Hoogte gemiddeld 2.70 m Cnoordfundaties)

overhoogte
lakte 470 m2o : 1

Toegestane positieve afwijking 0.02 m
Toegestane negatieve .afwijking 0.02 m

Teelaarde leveren/verwerkenmiddenscherm.
Situering: funderingWi ndschenn

zie tek. 900 tlm 902
Aanvullingen .. uren onder pverkluizing
ontgraven schone aarde magwordengebrui kt
voor deze aanvulling

Grond verwerKen in terreinophoging.
Betreft: de teelaarde vanaf zandaanvulling·tot

maaiveld.
Totaal: 90m3
Grondsoort: teelaarde. verwerken in den droge
Hoogte gemiddeld ..0 .20 m
Zonder overhoogte
Oppervlakte 450 m2
Taluds 1 : 2
Toegestane positieve afwijking 0.02 m
Toegestane negatieve afwijking O.02m

Zand lev./verw. oz teelaarde zuidsCherm.

9.

1. .
.1. .

.1.

EEN- H()EVEELHEIDHElD RESULTAATS-VERPLICHTING

1.00 A

1.00

1.00 A

HOEVEELHEID8OLlWSTOF



~1~r2.40. 03R
Calandtunnel werkbestek Besteksdeel BDO-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BLADNR. : 4B

BESTEKS CATALOOlJSNllJMER
POST- HOOFO- DE:FICODE
NLMR CODE 1: 2: 3: 4 :5:6

220399

220303

220303

220303

OMSCHRIJVING

Situering: fundering Windschenn
zie teL 908 en 909

Aanvu11ingen moeten gebeuren onder overk 1uili ng
Ontgraven schOOnzand mag worden gebruikt voor
deze aanvulling

Grond verwerken in terreinöphoging.
Betreft: dezandaanvulling tot 0.20 m onder

maaiveld
Totaal: 2511m3
Grondsoort: zand . verwerken. in den droge
Hoogte ismaximaa14.00 m
Zonder overhoogte

lakte 400m2e : 1
Toegestane positieve afWijking 0.02 m
Toegestane negatieve afwijking 0.02 m

Zand leveren/verwerken Neckarweg.
Situering: funderingen overkll.liling Neckarweg

zie tek 904 en 905
Ontgraven schoon· zand mag worden gebruikt voor
deze aanvulling

Grond verwerken in terreinophoging.
Betreft: de zandaanvulling tot 0.20 m onder

maaiveld /wegdek.
Grondsoort: zand .. verwerken i n den droge
Hoogte gemiddeld 3.10 m
Zonder overhoogte
Oppervlakte 180 m2
Taluds 0 : 1
Toegestane positieve afwijking 0.02 m
Toegestane negatieve afWijking 0.02 m

land 1everen/verwerken Merseyweg.
Situering: funderingen overkluizing Merseyweg

zie tek906 en 907
Ontgraven schoon zand mag worden gebrui kt voor
deze aanvu11ing

Grond verwerken in terretnophoçtnq.
Betreft: de zandaanvulling tot 0.20 m onder

maaiveld I wegdek.
Grondsoort: zand. verwerken i n den droge
Hoogte gemiddeld 2.75 m
Zonder overhoogte

lakte 175 m2o : 1
Toegestane positieve afwijking 0.02 m

1 foegestanenegatieve afWijking 0.02 m

Zand 1everenlverwerken EuropawegWest.
Situering: bij te verWijderen dallWandEuropaweg

zie tek 834
Ontgraven schoon· zand magworden gebruikt voor
deze aanvu11i ng

Grond verwerken in terreinophoging.
Betreft: de zandaanvulling tot 0.20 m onder

maaiveld I wegdek.
Grondsoort: zand. verwerken in den droge
Hoogte gemiddeld 2.60 m
Zonder overhoogte
Oppervlakte 5100m2
TalUdS 0 : 1

9..
.1. .

.1.

5..
. 1. .

.1. .
.3.

5 ..
.1. .

.1.
.3.

5..
.1. .
.. 3..
... 3.

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTMTS-

VERPLICHTING

1.00 A

m3

st 1.00 A

st 1.00 A

m3

HOEVEELHEID
BOUWSTOF

560.00 L

480.00 L

13210.00 L



92.40.03R Calandtunnel werkbestek Besteksdeel BOQ-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BlADNR. : 49

BESTEKS
POST - HOOFD-
Nl.Hf:R CODE

219570 220399

219571220303

3580. 220399

219581 220303

219590 .220399

219591 220303

22

1..
.1. .
.3 ..
.2..
.1.
.1

5 ..
.1. .
.2..
.3..
.1.

.1

1..
.1. .
.2 ..
.2 ..
.1.
.1

OMSCHRIJVING

Toegestane positieve afWiJking 0.02 m .
Toegestane negatieve afwijking 0.02 m

Teelaarde leveren/verwerken .EuropawegWest.
Situering: bij te verwijderen darrwandEuropaweg

zie tek 834
Ontgraven schone teelaarde magworden gebruikt
voor deze aanvulling

Grond verwerken in terreinophoging.
Betreft: toplaag van teelaarde
Grooosoort:teelaarde. verwerken in den droge
HoogtegemiddéJd .O.20 m
Zonder overhOOgte
tlppervlakte 5100 m2
Taluds 1 : 2
Toegestane posit ieve afwijking O.02 m
Toegestane negatieve afwiJking 0.02 m

Zand 1everenlverwerken Europaweg.Oost.
Situering: bij te verwijderendarrwand turopaweg

zietek ·834
Ontgraven schoon zand magworden gebruikt voor
deze aanvu11ing

Grond verwerken in terrei nophoging.
Betreft: <ie zandaanvulling tot 0.20 m onder

maaiveld I wegdek.
Grondsoort: zand. verwerken i n den droge
Hoogte gemiddel<i 3JlO m
Zonder overhOogte
Oppervlakte 24.60 m2
Taluds 0 : 1
Toegestane posi t.teve afwijki ng O.02 m
Toegestane negatieve afwijking 0.02 m

Teelaarde 1everen/verwer'ken Europaweg.Oost.
Situer'ing: bij te verwijderendalll\lêlnd EI.lr'opaweg

zie ta 834
Ontgraven schone teelaarde mag·Wordengebruikt
voor deze aanvull i ng

Grond verwerken in terreinophoging.
Betreft: de toplaag van teelaarde
Grondsoort: teel aarde. verwerken i 1'1 den droge
Hoogte gemiddeld 0.20 m
Zonder overhoogte
Oppervlakte 2460 m2
Taluds 1 : 2
Toegestane positieve afwiJking 0.02 m
Toegestane negatieve afwijking 0.02 lil

BEMALINGEN
Dë inr'iChti ngVan de bema1i ngenpeilbujZendient
te voldoen aan de eisen. van de vergunningver-
lenende instantie. Hiervoor. W()rdtverwezen naar
~Ontwerpbeschikking bemalingsvergunning~. die
is opgenomenals bijlage 13 van dit bestek.

Een wachtsmaniVrouwdi e voldoende ter zake kundig
is. moet OPof in de di recte nabijheid van het
werk aanwezig Zijn
Deze moet te allen tijde via een semafoon
oproepbaar zijn en binnen één uur maatregelen
kunnen treffen
Het verrichten van opnamewer'kzaamhedenals

EEN- HOEVEELHOO
HEIO RESUlTAATS-

VERPLICHTING

m3

m3

1.00 A

1.00

1:00 A

HOEVEELHEID
BOllvSTOF

1020.00 l

4550.00 l

490.00 l



o3R calandtunnel werkbestek Besteksdeel 1300-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BLADNR. : 50

BEsm~5 CATAL03USN~
POST - HOQFD- DEFICODE
NtMR CODE 1:2:3:4 :5:6

218299

210201

218811

1.

.1. .
.1.

2.

1..
.1.

OMSCHRIJVING

bedoeld in deel 3, artikel 21.05.01. lid Ol + 02.

BEMALING

BEMl\LING
TOERIT WEST

TOERIT WEST (VLIES)

Aanbrengen bronbemalingsinstaHatie incl.
afvoerl eidi ngCen}en. ·Iozingsvoorzieningen.
Betreft·:clet ijdel i jke bronbemalingsi nsta 11ati e

t.b.v, toerit west (vlies)
zie tek.860

rp :aannerner
plaatsen met afsluiter en terugslagklep

Goedkeuring: ·directie
Teh~ndhaVengröndwaterstand:.NAP - .3.500
Te •~ndhaVen tot na •aanbrengen grond volgens
bestekspostnr. 211340 en tot na het taste 11en van
het .•polderpei 1

Aaflbl"engenbronbema1ing.
\lerlagingvan het freatisch vlak tot N.A.P.
- 3.500m
~bemaltl1g .ter.keuze van de aannemer
Verticale .fHters

.2. Reserve-energievoorziening van voldoende capaci-
teit omcle energiebehoefte ten behoeve van de be-
malingteaHen tijde teclekken i sverei st
De overname van de energievQorzi ening door de re-
servecinstallatie dient automatisch te geschieden

,9 Op.~t werK.moet een reservepomp aanwezig zi jn
Dereservepomp behoeft niet in de installatie te
zijn opgenomen

AanOrengendebietmeetpunt.
Situering: per lozingspunt een debietmeter

aanbrengen
Meting van het debiet met totaaltelling van de af-
gevoerde hoeveelheid water

Aanbrengenalarmeringsi nsta 11at i e ten behoeve van
een bemalingsi nsta Hati e.
Alarmering voor het wegva11en van de netspanni ng
Alarmering voor het uitvallen vaneen of meer pom-
pen
Alarmering voor het overschrijden van een bepaalde
grondwaterstand

.1.

Aanbrengen peilbuizen.
Per boorgat een filter met stijgbuis
Soort filter: spIeetfilter .r/i50lml,met

perforati e van 1 Iml
Filterlengte vanNAP- 5.000 tot NAP- 4,000
Destijgbuisreilend tot ca. 750 lmlooven
maaiveld
De buizen voorzien van doorboorde .afdichtingen
De bovenzijde van de buizen opmeten en vastleggen
t.o.v. NAP

Instandhouden bemalingstnstallatie.
Betreft: debronbelilalîngsi nsta.ll at ie,

lozt ngspuotenen peHbuizen aangebracht
volgensbestekspostnr. 221110

Periode van instandhouding: tot Il(jbeêindiging
van bestekspostnr. 211340

Verlaging van het freatisch vlak tot NAP-3,500.

EEN- HOEVEELHEID
HEID RE5Ul TMTS-

VERPLICHTING

st 1.00

st

gld

HOEVEELHEID
BOUWSTOF

A

8.00 L

N



03R Calandturael werkbestek Besteksdeel BOO-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden

maart 1999

BLADNR. : 51

1111111111 BESTEKS CATALOOUSNlJ'+1ER
, POST- HOQFO- DEFICOOE

NlJt+lER CODE 1:2:3:4:5:6

2.

1. .
.1.

avlSCHRIJVING

Eenwachtsmantvrouw die voldoende ter zake kundig
is. moet op. of i n de di recte ' naMjhei d van het
werk aanwezig zijn
Deze moet te allen tijde via een semafoon
oproepbaar zi jn en bi noen één uur maatregelen
klll1nentreffen
Het verrichten van opnamewerkzaamhedenals
bedoeld in deel 3. artikel 21.05.01. lid 01 + 02

Verwijderenbronbemali ng.st
Betreft: debronbemalingsinstallatie inclusief

lozingspunten'en peilbuizen aangebracht
volgens bestekspostnr. 22JllO

Na vol 1edige 'grondaanvulHng V019ensbesteks- .
postnr. 211340 en 'tot na het •instellen van
het polderpeil
Filters en stijgbutlen verwijderen en gaten vul1en
met klei

BEMALING TDERITWEST' (BETON)

..

.1.

Aanbrengen bronbemahngsinstallatie.
Betreft: de tijdelijke bronbemaHngsinstaHatie

incl. afvQerleidingenen
1ozi ngsvoorzieni ngen t. b. v. toerit west
(beton)
zïe.tek. 833

Ontwerp: aannemer
Panpen plaatsen met afsluiter en terugslagklep
Goedkeuring: .directie
Te handhaven 9rondwaterstand:NAP - 3.500
Te handhaven••tot na.,volledige verharding van de
wanden tot NAP+ 3. 875 en aanbrengen grond
volgensbestekspostnr. 211730 en tot na het
instellen van het polderpeil

Aanbrengen,bronbema1ing.
Verlaging Van het freatisch vlak tot N.A.P.
- 3.500 Ol
Opbouwbema1ing ter. keuze van de aannemer
Verticale filters
Reserve-energievoorziening van voldoende capaci-
teit om de energiebehoefte ten behoeve van de be-
maling te allen tijde te dekken is vereist
Oe overname van de energievoorziening door de re-
serve-installatie dient automatisch te geschieden
Op het werk moet een reservepompaan,vezigzijn
Oereservepomp behoeft niet in de instanatie te
zijn opgenomen

Aanbrengen debietmeetpunt.
Situering: per lozingspunt een debietmeter

aanbrengen
Meting van het debiet met totaaltelling van de af-
gevoerde hoeveelheid water

Aanbrengen alarmeringsinstallatie ten behoeve van
een bemal'ingsinsta Hatie.
Alarmering voor het wegvallen van de netspanning
Alarmering voor het uitvallen van een ofmeerpom-
pen
Alarmering voor het overschrijden van een bepaalde
grondwaterstand

Aanbrengen peilbuizen.
Per boorgat een fi lter met stijgbuis

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESUl TAATS-

VERPLICHTING

1.00 A

st 1.00 A

.\11I'

st

HOEVEELHE ID
BOUWSTOF

4.00 L



92.40.03R Calandtunnel werkbestek Besteksdeel BOO-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden .
d.d. 31 maart 1999

BLADNR. : 52

BESTEKS CATAL~
POST- HOOFD- DEFICDOE
NUI+lERCODE 1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

221220 218299

Soort filter: spleetfiltet ifi50!llll, met
perforati e van 1 rrm

Filterlengte van NAP-4.000 tot NAP- 5.000
De stijgbuis reikend tot ca. 750rrmboven
maaiveld
l)e buizen·voorZien.van doorboordeaTdichtingen
l)e bovenzijde van de buizen opneten en vastleggen
t.o.v. NAP

Instandhouden bemalingsinstallatie . gld
Betreft: debronbemalingsinstallatie .. de

lozingspuriten .enpeilbuiZen aangebracht
volgensbestekspostnr.221210 ..•

Periode van instandhouding: tot nabeêindiging
vanbe,steksDq$tnr..211730

Verlaging van het freatisch vlal::tot' NAP- 3.500.
Een wachtsmanlvrouwdie'Joldoen<ie ter zëlkekundig
is. moet op ofin.de directe nabijheid· van het
werk aanwezig zijn
Deze moet te allen tijde viaeensemaf90fl
oproepbaar zijn en binnen één .uur maatregel en
kunnen treffen
Hetverricnten van opnamewerkzaalltledenals
bedoeld in deel 3, artikel 21:05.01. lidOl +02

Verwijderen bronbemaling. st
Betreft: de bronbemaHngsinstaUatie incl.

lozingspunten en pet 1buizen,. aangebracht
volgens bestekspostnr.221210

Na volledige. grondaanvull ing volgensbesteks-
postnr. 211730 en tot na het instellen van het
polderpeil
Filters en stijgbuizen verwijderen en gaten vullen
met klei

221230 218299

222

2221

222110 210199

IN-Snu TUNNEl WEST

BOUWKUIP t!lQT 12 T IM 16

BEMALING

BEMALING

222112 425199

leegpompenbouwput.
Situering: bouwput van de in-situ tunnel west.

moten 12 t/m 16
zie tek.B32

Betreft: de tijdelijke bemaling t.b.V. het
droogzetten van een bouwput

Aanbrengen open bemaling.
Het bemali·ngswater lozen op open water
Opbouwbemaling ter keuze van de aannemer

1 ~installatie ter keuze van de aannemer

Opschonenbetonoppervlak.
Betreft: het SChoonmakenvan het bovenvlak van de

verharde ond.erwater.gestorte beton
Vrijkomend slib verwijderen en afvoeren

Ve.rwijderen open bemaling.
Betreft: de tijdelijke belnalingaallgebracht

volgens bestekspostnr. 222111
Alle aanwezige oncterdelen.val'l debelnalings-
insta 11atte verwijderen

Aanbrengen spanningSbemalingsinstallatie. st
Betreft: de lijke spanningsbemallngs-

i . atte incl. afvoerleidingen en
lozingspunten t.b. v . waterstandbeheersing

222113 210104

222150 218299

EEN- HOEVEElHEID
HEID RESUl...TAATS-

VERPLICHTING

1.00 A

st 1.00 A

1.00 A

HOËVEËlHEID
BOUWSTOF

N



::~t12.40 . 03R

:~ill
Calandtunne] werkbestek Besteksdeel BDD-332IFOl
Chriel tecnm werkzaamheden

BlADNR.: 53

~ilil:IIBPOEsSTET...._KSHQOFCADI_.Äl.OOUS/llLMR

]
DEFICODE

NlMR CODE 1:2:3:4:5:6

111:11111

•

r53 21BBll 1..

, .1. :1:

210301

1.
. .
.1.

218801

2.

OMSCHRIJVING

.2.

in bouwkuip onder de onderwaterbetOn van
dein-situ tunnel west. moten 12 tlm 16
zie tek. 832

Ontwerp: aannemer
Pompenplaatsen met afsluiter en terugsJagklep
Goedkeuring: direCtie
Tehandooven stijghoogtegronctwaterstand onder de
onderwaterbetonvloer: NAP- 5. 000
Hiertoe als veil igheidsvoorzieningde nodige
doorvoerbui zenàooràe onder'!lJaterbetonvloer
aanbrengen tot een hi erbi jbeOOrend niveau
Te handhaven tot na het verharden·van het dilk·en
het aanvullen tot het tunnelliaKniveau

Aanbrengen spanningsbemal ing .
Pakket waarin. de stijghoogte·van·het spanningsWa-
ter moet worden verlaagd;
Verlaging van de .stijghoogte van spanningswa-
tertot 1Il.A.P. - 5.000 m ...
Opbouwbemaling ter keuze van de aannemer
Reserve-energievoorziening van voldoende capaci-
teitom de energiebehoefte tenbehoevevanàe· be-
mali ng te allen ti j(le te dekken i s vereist
De overname van de energievoorziening door de
reserve- insta 11ati edi ent automati seh tegeschie-
den
(lp het werk moet(en) (een) reservepomp(erü
aarwetig zi jn
De reservepomp(en) behoe(ftHven) niet in de
installatie te zijn opgenomen

Aanbrengen debietmeetpunt .
Situering: pE!r.lozingspunt een debi etmeter

aanbrengen
Meting van het debiet met totaaltellingvande
gevoerde hoeveelheid water

Aanbrengen al armeringsi nsta 11at i e ten behoeve van
eenbemalingsinstallatie.
Alarmering voor het wegva11en van de lJetspanning
Alarmering voor het uitvallen vaneen of meer pom-
pen
Alarmering voor het overschrijden van een bepaalde
grondwaterstand

Aanbrengen peilbuizen.
Per boorgat een fi lter met stijgbuis
Soort filter: spleetfilterfi 50 rllIl.mét

perforatie van 1 nm
Filterlengte van NAP 12.000 tot NAP- 11.000
De stijgbuis reikend tot ca. 750nm boven
maaiveld
De buizen voorzien van doorboorde afdichtingen
De bovenzijde. van oe buizen opmeten en vastleggen
t.o.v. NAP

Instandhouden.bemalingsinstallatie.
Betreft; de. spanni ngsbemali installatie.

1QZiTl9spunt~en buize!l·a,ahgePratht
volgens bestekspostnr. 222150

Peri ode van instandhoudi ng: tot naaanvu l1ing
vo19ensbestekspostnr -. 212550 .••~ tot na
het herstellen. van het polderpei 1

Verlaging· van stijghoogte van hetgrOTldwiiter onder
hetonderwaterbeton totNAP-S.OOO
Een wachtsman/vrouw.die voldoende ter zake kundi9

EEN-
HEID

st

HOEVEELHEID
RESlJl TAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
BOUrSTOF

4.00 L



92.40.03R Calandtunnel werkbestek Besteksdeel BDD-3320-01
Civieltechnischewerkzaantleden
d.d. 31 maart 1999

BlADNR. : 54

BESTEKS CATAl~R
POST- HOOFD- DEflCODE
Nt.M:R CODE .·1:2:3:4:5:6

222170. 218299

d221D 21D199

9.
.1.

222213 210104

222250 218299

1.

OMSCHRIJVING
EEN- HOEVEELHEID
HEIO RESULTMTS-

VERPLICHTING

ts . Illöet op öf in dedirèCte nabijheid van
werk .aanwezig zijn
Oez.emoet teallén tijdeviáeen sémáfoon
oproepbaar zijn en binnen één uur maatregelen
kunnen treffen . . ..
Hel verrichtén van opnamewerkZaall1hedena1s
bedoeld indeel 3. artike121.05.0L lid Dl en 02

Verwijderenspanningsbemaling,
Betreft: de spanning§bemaljng$i~stallatte. inc] .

lozingspunten en pei lbtiizenaangehracht
volgensbestekspostnr·ZZ2150 . .

~~~~:~irs§r~~~~~v~~l~~. ·:~§i~~l~$E~\et
polderpeil
Filters. en stijgbuiZen
vullenmetk lei

BEMALING
LeegpompenOOUwput.
Situering: .bquwputvan dein ..s1tutl.mnelwest.

lIlOten.17t1m 21·
zie tek.831

Betreft: de tijdelijke bemahngt.b. v.het
droogzetten van een· boUWput

Aanbrengen open bemaling.
Hetbema1ingsYJaterlozen wo~nwat~r

. Opbouwbemaling ter keuze van de aannemer
.1 Panpinsta llatie ter keuze van de aannemer

OpschonenbetonoPDerv1ak.
Betreft: het. sChOOnlll(jkenvanhetoo\lenvla.k van de

verharde 0nderwaj:ergestOrte beton
Vrijkomends1ib verwijderen enáf\loeren

Verwijderen· opewbema1ing.
Betreft: de tijdelijke· bemalingaal'lgel:lracht

volgensbestekSfJOstnr·222211
All e aanwezige onderdel en van· debemalings-
installatie verwijderen

Aanbrengen..spanningsbemalingsinstállatie.st
Betreft: de tijdelijk .•e spanningsbemalings-

instal1atieincl. afvoerleidingen en
lozingspunten t:b.v.waterstandbei1eersi ng
inböuw!<uiponder de onderwaterbeton van
de in-situ tunnel west. moten 17 tlm 21
zietek.. 831

Ontwerp: aannl:llller
Pompenplaatsenilletafsluiter en terugslagklep
Göl:dkeuring:. cUrectie .
Te handhaven "tijghOógteQrql1~terstandonderde
ortderwaterbetonvloer;NAP ·.-$.000
HiertoealsveiligheidsvOörzieningde nodige
doorvoernuizendoorde onderwawrbetonv loer
aanbrengen tot.eenhierbi jbehOl"eOdni'ffl~
Te handhaven tot na •het •veri1al"'dl?flv''inhetdak •en
het aanvullen tot het· tunneldakr1iveau

Aanbrengen spanningsbemali 09.
Pakket waarin de stt jghoogte
termoetWOrderl. vetlai3-gd:
\lerl agîng .van de st'
ter tot N.A.P. - 5.

A

A

1.00 A



03R Calendtunnel werkbestek Besteksoeet BOO-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
c.c. 31 maart 1999

BLADNR. :

!''illill BESTEKS CATALOGUSNllM'f:R
=.POST- HOOFO- OEF!CODE

NlfflER CODE 1:2:3:4:5:6
tJ1SCHRIJVING

.1. Opbouwbemaling .ter keuze van. de aannemer
Reserve-energievoorziening van voldoende capact-
tet t omde energiebehoefte ten behoeve van de be-
maling te allen tijde te dekkentsvereist
De overname van de energi evoorzieni ng door de
reserve-installatie dient automatisch te geschie-
den

.9 Op het werk moet(en) (een) reservepomp(en)
aanwezig ti jn
De reservepomp{en) behoe{ft)(ven) niet in de
insta Hati e te zt jn opgenomen

Aanbrengen debi etmeetpunt.
Situering: per lOZingspunt een debietmeter

aanbrengen
Meting van het Gebiet met totaaltelling van de af-
gevoerde hoeveelheid water

2.

1..
.1.

Aanbrengen alarmeringsinstaHatie ten behOeve van
een bemahngsinstallatte.
Alarmering voor het wegva11en van. de netspanning
Alarmering voor het uitvallen vaneen ofmeer pom-
pen
Alarmering voor het· oversChrijden van een bepaalde
grondwaterstand

Aanbrengen peilbuizen.
Per boorgat een fi lter met stijgbuis
Soort filter: spleetfilter rIJ· 50 llJll.met

perforatie van lllJll
Filterlengte van NAP - 12.000 tot NAP - 11.000
De stijgbuis reikend tot ca. 750 llJllboven
Ilklaiveld
De buizen voorzien van doorboorde afdichtingerJ
De bovenzijde van de buizen opmeten en vastleggen
t.o.v. NAP

Instandhouden bemaHngsinstallatie. g1d
Betreft: de spanningsbemalingsinstallatie.

lozingspunten en peilbuizen aangebracht
volgensbestekspostnr. ·222250

Periode van instandhouding.: tot na aanvulling
volgens bestekspastnr. 212640en tot na
het herstellen van het polderpeil

Verlaging van stijghoogte van het grondwater onder
het onderwaterbeton. tot NAP - 5.000
Een wachtsmanlvrouw.die voldoende ter Z~ke kundi9
is. moet oP of in de directe nabijheid van het
werk aanwezig zijn
Deze moet te allen tijde via eensemafoqn
oProepbaar zijn en bi nnen één uurllklatrègel en
kl.ll'lnentreffen
Het verrichten van opnamewerkzaamheden.als
bedoeld in deel 3. artike121.0S.01. lid 01 en 02

Verwijderen spanningsbema1ing .
Betreft: de spar.ningsbemalingsinstallatieincl.

lozingspunten en peilbuizen aangebracht
volgens bestekspostnr. 222250

Na volledigegrondaanvulling volgenSbestekS-
pastor. 212640 en tot na het herstellen van het
polderpeil
Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat
vullen met klei

BE»\lING ONTLASTSLEUFOOSTZIJDE

EEN- HOEVEELHEID
HElD RESULTAATS-

VERPLICHTING

st

st 1.00 A

HOEVEELHEID
BOl..WSTOF

4.00 L

N



92.40.03R Càlandtunnel werkbestek Besteksdeel BOO-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BLADNR. : 56

BESTEKS CATALOOUSNlJIiMEa
POST- HOOFD- OEFlCOOE
NU+1ER CODE 1:2:3:4:5:6

222310 218299

222312 218801

2.

222313 •218811
l. .
.1.

.2314 218299

222320 218299

OMSCHRIJVING

Aanbrengen open bemaling incl. afvoerleidingen
lozingspunten.
Betreft: debemal ingsi nstallati e t .•~.N •

waterstandbeheersing inontlastsleufaan
de oostzijde van de in-s;tutunnel west.
moten 17 t/m 21 .
zie iele 831

Ontwerp: aannemer
Poopen.plaatsen met afsluiter en terugslagklep
Goedkeuring: di red: ig
Te..handhaven grCJOClWaterstand:NAP0.000
Te handhaven tot na volledi ge verharding van
tunneldak .en .oot 1ast; ngleopc:lalnNand

Aanbrengen open bemaling.
Ten·behoeve. van de verlaging van· de vrije water-
sp;~el tot Nf.AP. •.D.OOOm
()pböt.lW .•bemaling. terleeufe. van de ..aannemer
Reserve-energi~vQorzieningval'lvQldOendecapaci-
teitome1e •energiebehoefte ten behoeve van· de be-
malingteallenii joe ted~le~~n ie vereist
Oe overname van de energievoorzienigdoorde
reserv€cinstallatie.dient·autanatisch tegeschie-
den
Op het werkrnoet(en) (een)reservepOOlp(en)
aanwezig zijn
OereservePQll1pCen)behoe{ftHven) niet in de
irlstallatie te zijn Qpgeoomen

.2 Pompinstallatietèrkeuze van deaannaner.voor-
zien van een automatische niveauschakelaar

..

.l.

Aanbrengen oebietmeetpunt.
Situeri ng: Per .lozingspunteen dèbietmeter

aanbrengen
Meting van hêt debiet. met totaaltell ing ..van. dê .af-
gevoerde hoeveelheid water

Aanbrengen alarmeringsinstall at i eten behoeve van
eenbemal in~instanatie.
Alarmering \IOOrhet .wegvallen .vanc1e netspanning
Alarmering voor het uitvallen van een of meer pan-
pen
Alarmering \IOOrhet oversChrijden. van een bepaalde
grondwaterstand

Aanbrengen peilbuizen.
Per boorgat een. filter metstijgbuis
Soort filter: spleetfilter q>50mn.met

perforatie van lmn
Filterlerme van NAP- 2.000 tot .•NJ'iP ..• l.OOO
Oe stijgbuis reikend tot ca. 750mnboven
maaiveld
Oe buizen voorzien van doorboorde afdichtingen
Oe bovenzijde van de buizen opmêtenen vastl~gen
t.o.v. NAP

Instandhouden •.•bemal·ingsinstallatie.
Betreft: de·bronb~Jjngsin~tallatieaangebracht

stnr.222310
het instandh<lUdenVan de

peilbuizen .aangèbracht. volgens
bestêkspostnr. 222314

Peri ode van instandhouding:
tot na volledigevemarding van·het tunneldak en
ontlasting kopdamwand
Verlaging van het freatisch vlak tot NAP- 0.000

HOEVEELHEID
l3OlJWSTOF

2.00

N



.I~r'40. 03R werkbestek Besteksdeel BOO-3320-01
eltechnische werkzaamhecten

1999
BLADNR.: 57

.3112 218801

218811

OMSCHRIJVING

Een wachtsmanlvrouwdie voldoende ter zake kundig
is. moet oP of inde directe nabijheid van het
werk aanwezi9 .zijn
Deze moet te aBeo tijde via eensemafoon
oproepbaar zijn en binnen êén·Uur maattegelen
kunnen treffen
Het verrichten van opnamewerkzaaillhectenals
bedoeld in deel 3.artike12l.05.01.lid Ol

Verwijdereoopenbemali ng,
Betreft: debemalingsinstall atle i nel.

lOzingspuntenen peilöUizenaangebracht
volgeos besteksposttlt .223110

Na volledigegrondaanvulling volgensbesteks-
pastnr. 212640

ZINKSLEUFWEST

2.

.9.

Aanbrengeoopen bemaling.
Betreft: deopenbemal ing ioel .. afvoerleidingen en

lo+ings.punten t.b. v, de ontlastsleuven
vafldezil'lksleuf west
zie tek.828. 829 en 830

Ontwerp: aannemer
Te handhavengrOl'ldWaterstand:NAP· •••2.000
Te handhaven tot na. aanbrengengrOl'ldvolgens
bestekspostnr. 213510

Aanbrengen open. bemaling.
Teo béhoeve van de verlaging van de vrije water-
spiegel tot N.A.P.- 2.000 m
0pI:l0uwbemaling ter keuze van de aannemer
Reserve"energievoorzieni ngvàn .v()ldOe(tctecapaçi -
teit •omdeeoergiebehOOfte terlbèhoe\l~\lan •de be-
maling teaUentijde te dekken.ie vereist
Oe overrlPmeVànde energievoorzienig door de
reserve-insta Hatie dient automatiSch tegeschi e-
cten
Op het werk moet(en) (een) reservepomp(en)
aanwezig zijn
Dereservepomp{en) behoe(ft)(ven) niet inde
installatie te zijn opgenomen

.2 POlllPinstaHatieterkeuze van de aannemer. voor-
zien van een automatische niveauschakelaar

2.

Aanbrengen debie~tpunt.
Situering:perlozingspunt een debietmeter

aanbrengen
Meting van het debiet met totaaltelling van de af-

veelhei ctwater

alanneri ngsins'tallatie tenbèhoeve van
een .bemalingsi nstallatie.
Alanneri ng voorhetwegvaJleo .vandenetspanni ng

ing voor het. uitvallen. vaneen ofmeerpom~

.1. Alanneri ng voor het overschrijden V<l:neenbepaalde
grondwaterstand

Aanbrengen péi lbuizen.
Per boorgat een filter.met stijgbuis
Soort fi Iter: spleétfilter ~ 50m. met

perforatie van lum
Filterleng1:e van AAP- 4.000 totAAP- 3.000
Destijgbuisreikend tot ca. 750 urnboven maaiveld
De buizen vOOrzien van doorboorde afdichtingen

1..
.l.

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESUlTAATS-

VERPLI OITING

l.00

1.00 A

HOEVEELHEID
BOtWSTOF

4.00 L



92.40.03R Calandtunnel werkbestek BesteksÓeel BDD-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BLADNR. : 58

223120 218299

223130- 218299

225
225110 218299

225111 .210201
L

EEN- HOEVEELHEID
HElD RESULTAATS-

VERPLICHTING

1.00

ZINKSLEUFOOST

..

.1. .
.1.

Aanbrengen bronbemalingsi nstallatie,
Betreft: de· tijdelijke. bronben1a.Hl'lg$illStaHatie

im;:l. afvoerleiditlgél'l ~l()ZirlgSpurtten
t. b. v: het ontlasten VCllldèzinksleuf
oost t. p. v ...de Merseyweg
zie tel:: .824 . 825 en 826

Ontwerp: aartrlemer
Pompenvoorzie'1 van voetklep en pla,atSE;n
afsluiter enterugsl agklep
Goedkeul"'ing:.•..di reet i e
Te handhaven grondwaterstand:. NAP- 2.000
Te handhaven tot na aanbrengen grond vol gens
bestekspostnr. 213510 en tot na het instellen van
het· polderpeil

Aanbrengen bronbemaling.
'Je ng van het freatisch vlaktöt N.A.P.

m
bemaling ter keuze van de aannemer

cale filters
erve~enet9ievoorziening van. voldoende. capqci.,.

teit cm deenet9iebéhoefte •tenbei'lóeve •van de be~
maling .te allen tijde te dekken is vereist
Oe overname.van cte·energiev()()l"zieningdoördere-
serve-installatie dient automatiSCh te geschieden
Op het werk .moet een. reservepompaaffll'eZig zijn
Oe reservepomp bei'lóeft .niet indeinstaHatie te
zijn opgenomen

Aanbrengendebietmeetpunt.
Situering: per loZingspunt een detliel:mel:er

aanbrengen
Meting van het debiet met
gevoerde hoeveelheid water

2.

HOEVEELHEID
BOtWSTQF

A



iiiiiill[92 . 40 . D3R
Calandtunne] werl::bestek Besteksdeel 800-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BLADNR. : 59

BESTEKS CATALOOtJSNl...M'1ER
HOOFD- DEFlCDDE
CODE 1:2:3:4:5:6

218811

218299

3120 218299

218299

210199

1..
.1.

2.
.9.

OMSCHRIJVING

..

.1.

Aanbrengen alarmeringsinstallatie ten behoeve van
eenbemalingsinstallatie.
Alarmering voor het wegvanen van de netspanning
Alarmering voor het uitvallen van een of meer pom-
pen
Alarmering voor het overschrijden van een bepaalde
grondwaterstand

Aanbrengen peilbuizen.
Per boorgat een filter met stijgbuis
Soort filter: spleetfiltert/> 501lT!l.met

perforatie Van 1 IIT!I
Filterlengte van NAP- 6.000 tot NAP- 5.000
De stijgbuis reikend tot ca. 750 IIT!Iboven
maaiveld
De buizen voerz: en van dootbOOrdeafdi chti ngen
Debovenzi jden van de buizen opmeten en vast 1eggen
t.o.v. NAP

Instandhouden bemalingsinstallatie.
Betreft: debronbemalingsinstallatie.aangebracht

volgens bestekspostnr. 215110
inel. het in stand houden van de
peiJbuizer'l aangebracht volgens
bestel::spostnr. 225114

Periode van instandhouding:
tot na gronc\WerkzaàlTlhedenvolgens bestekspostnr.
215530.
Verlaging van het freatisch vlak tot -2.000
Een wachtsman/vrouw die voldoende ter zake kundig
is. moet op of in de directe nabijheid van het
wetk aanwezig zijn
Deze moet te allen tijde via een semafoon

aar zijn en binnen één uur maatregelen
kunnen treffen
Het verrichten van opnamewerkzaamheden.als
bedoeld in deel 3. artikel 21.05.01. lid Ol en 02

Verwijderen bronbemaling.
Betreft: de bronbemalingsinstallatie incl.

lozingspunten en peilbuizen aangebracht
volgens bestekspostnr. 225110

Na volledigegrondaanvulling volgens bestees-
postnr. 215530 en tot na het instellen van het
polderpeil
Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat
vu11en met klei

Aanbrengen open bemaling.
Betreft: de openbemalîng indo afvoerleidingen en

lozingspunten t.b.v. de ontlastsleuven
van de zinksleuf oost
zie tek. 824. 825 en 826

Ontwerp: aannemer
Te handhaven grondwaterstand: NAP-.2.000
Te handhaven tot na aanbrengen grond volgens
bestekspostnr. 215510

Aanbrengen open bemaling.
Ten behoeve van de verlaging van de vrije water-
spiegel tot N.A.? - 2.000m
Opbouwbema1i ng ter keuze van de aannemer
Reserve-energievoorziening van voldpende capaci-
teit omde energiebehoefte ten behoeve Van de be-
maling te allen tijde te dekken ie vereist
De overname Van de energievoorzieni.g door de

HOEVEELHEID
HElD RESULTAATS-

VERPLICHTING

st

gld

st 1.00 A

st 1,00 A

HOEVEELHEID
BOUWS1OF

4,00 L

N



92.40.03R Càlancltunnel werkbestek Besteksdeel BOO-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BlAONR. : 60

BESTEKS CATAL((iUSNl.MR
POST- HOOFD- DEFICOOE
NlJ+lER ·COOE 1 :2:3: 4:6:6

225142 218801

225144 218299

225150 218299

225160 218299

226
2261

226110 210199

OMSCHRIJVING

reserve-installatie dient äutolJlatischte geschie-
den
Op het werk moetCen) Ceen) reservepompCen)
aanwezig zijn
De reservepOlllpCen}behoeCft)(ven) niet in de
installatie tezt jn opgenomen
Pompinstallatie ter keuze·vande·aannemer. voor-
zien van een automatische niveauschakelaar

2.

Aanbrengen debi e'tmeetpunt .
Situering : per .lozingspunt een debietmeter

aanbrengen
Meting van het debiet met totaaltelling van de af-
gevoerde hoeveelheid water

Aanbrengen alarmeringsinstallatietenbehoevevan
een bema1i ngsinstaHatie.
Alarmering.voor het. wegvallen van de netspanning
Alarmering voor het uitvallen van een of meer pom-
oen
Alarmering voor het overschrijden. van. een •bepaalde
grondwaterstand

Aanbrengen peilbui zen. . •.•..
Per boorgat een filter met stijgbui s
Soort filter: spleetfilter .t/J. 50nl'Tl. met

perforatie VanIJllIl
Filterlengte van·NAP.• 4.000totNAP·- 3.000
De stijgbuis reikend. tot ca. 7SOlTmboyenmaaiveld
De buizen vOörzien van do()rbOOrgeafdichtingen
De bovenzijden van debuizenQPmetenen vastleggen
t.O,V. NAP
Instandhouden bemalingsinstalJat.ie.
Betreft: de •open bemalingsinstallatie .aangebracht

volgens·bestekspDstnr .. 225140
incl .. het instandhûUden.vande
peiJbuizenaangebraehtvol gens
bestekspDstnr. 225144

Peri ode van instandhouding: tot na
grondwerkzaamhedenvol gens bestekspostnr. 215510
Ver1aging van.hetfreati sen. vlak· tot - .2.000
Een wachtsmarllvrouwdie voldoende. ter .zake kundig
is. moet op of in de di recte nabijheid van het
werk aanwezig. zijn
Deze moet te allen tijde via een semafoon
oproepbaar zijn en binnen één lJurmaatregelen
kunnen treffen
Het verrichten van opname werkzaamheden als
bedoeld in deel 3.artike12L05.01.1id en 02

Verwijderen open bema1ing.
Betreft:debemalirlgsinstallatie incl.

lozillgspunten en pet lbui zen aangebracht
volgens .•bestekspostnr .225140

Na volledtgegronclaanvulling volgens besteks-
postnr. 215510

1..
.1.

.1.

BEMALING

BEMALING

IN· SITU TUNNEL OOST

BOLWKUIPMJOT 18 TlM20

Leegpanpen bouwput.
Situering: bOuwputvan dein-situ tunnel oost.

moten 18 tlm 20
zie tek.823

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESUl TAATS-

VERPLI CHTING

gld

1.00

j"

HOEVEELHEID
BQtMSTOF

4.00 l

N

A



,1192.4o.03R Ca1andtunne1 werkbestek Besteksdeel BOO-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden

31 maart 1999

BlADNR. : 61

BESTEKS CATAL03l1SHlH-1ER
POST- HXlFO- OEFKODE
NtM'lERCOOE 1:2:3:4:5:6

5150 218299

210301

218801

218811

9 ..
.1.

1.

.1.

2.

1..
.1.

OMSCHRIJVING

Betreft: de tijdelijke bemaling t.b.V. het
droogzetten van een bouwput

Aanbrengen open bema1ing.
Het bemalingswater lozen Op open water

bemaling ter keuze van de aannemer
.1 Pompinstanatte ter keuze van de aannemer

Opschonen betonoppervlak.
Betreft: het schoonmakenvan het bovenvlak van de

verharde onderwatergestorte. beton
Vrijkomend slib verwijderen en afvoeren

Verwijderen •open bemaling.
Betreft: de ti joe li jke bemaling aangebracht

volgens··bestekspostnr. 226111
Alle aanwezige onderdelen van de bemalings-
installatie.verwijderen

Aanbrengen spanningsbemalingsinstallatie.
Betreft: de ti 1ijke spanningsbemal iT19s~

insta i oel , afvoer leiding(en) .en
lozingspunten·t.b.v.·waterstandbeheersing
in de OOUwkuiponder deonderwaterbeton
van de in-situ tunnel oost. moten 18 t/m
20
zie tek. 823

Ontwerp: aannemer
Pompenvoorzien van voetk 1ep en plaatsen met
afsluiter en terugslagklep
Goedkeuring: directie
Te handhaven stijghoogte grondwaterstand onder
onderwaterbetonvloer: NAP- 5.000
Hiertoe alslleiligheidsvoorzieningde nodige
doorvoerbutzen deorde onderwaterbetOnvloer
aanbrengen tot een hi erbi j behorend nt veeu
Te handhaven tot na het verharden van het dak en
het aanvullen tot het tunneldakniveau

Aanbrengen spanningsbemali ng.
Pakket waarin de stijghoogte van het spanningswa-
ter moet worden verlaagd:
Verlaging van de stijghoogte van het spanningswa-
ter tot NAP. - 5.000 m
Opbouwbemaling ter keuze van de aannemer
Reserve-energi evOOrziening van voldoende. capact -
tert a:n de energiebehoefte ten behoeve van de be-
maling te aHen tijde te dekken is verei st
De overname van de energievoorziening door de
reserve-installatie. dient autanatisch.tegeschie-den

.9 Op het werk moet(en) (een) reservepomp(en)
aanwezig zijn
De reservepoo1p(en) behoe(ftHven) niet in de
installatie te zijn opgenomen

Aanbrengen debi etmeetpunt .
Situering: per lozil1gspunt een debietmeter

aanbrengen
Meting van het debiet met totaaltellingvan de
gevoerde hoeveelheid water

Aanbrengen alarmeringsinstanatie ten behoeve van
een bemalingsinstaHatie. . .
Alarmering voor het ••wegval1en van de. netspanni ng
Alarmering voor het uitvallen van een of meer pom-

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS-

VERPLICHTING

st 1.00 A

HOEVEELHËlO
BOUWSTOF



92.40.03R Calanàtunnel werkbestek Besteksdeel 800-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
e.o. 31 maart 1999

BLADNR. : 62

pen
.L Alarmering voor het overschrijden van een bepaalde

grondwaterstand

Aanbrengen pei lbutzen.
Per boorgat .•een ·filter met stijgbuis
Soort filter: spleetfilter q> 50Jnlj.me-t

perforatie van lll1ll
Filterlengte van NAP- 16.000 tot NAP- 15.000
De stijgbuiS reikend tot ca. 750JnljDoven
maaiveld
De bui zen voorzien van doorboorde. afdiChtingen
De bovenzijden van de buizen opmeten en vastleggen
t.O.V. NAP

InstandhOtlden oemalingsi nsta 11atle.
Bétreft: despanni ngsbemalingsinsta11ati e. inc 1.

lOzingspuntenenpeilbuizen·aangebracht
volgens besteksPQstnr. 226150

Periode van instandhouding:
tot na aanvulling volgensbestekspostnr. 216540 en
tot nahethersteHen van het il
Verlaging van stijghDögteY#I1. .... . groridwater
onder .hetoriderwaterbeton totl'lAP ~.5,000
Een wachtsmanlvrouw die voldoende ter .zake .kundig
is. moet op of in de directe nabijheid van het
wer'kaanwe:zig zijn
Deze·moet te allen tijde via een s·emafoon
oproepbaar zijn. en binnen .één .uur maatregel en
kunnen treffen .
Het verri chten van opname•werkzaamheden al s
bedoeld indeel 3. artikel 21.05.01. lid Ol en 02

Verwijderenspanningsbemaling,
Betreft: de spanningsbemal ingsinstallatie incl.

lozingspunten.en peilbUi:4enaaOOebracht
volgens .beStekspostl1r. ·4?6150

Na va11edigegrondaanvu 11ing volgensbesteks-
pestnr. 216540 en tot na het herstel 1en van het
polderpeil
Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat
vullen met klei ..

BESTEKS CAIALOOJSNtMR
POST- HOOFD- OEFICDDE
NtJ+1ERCDDE 1:2:3:4:5:6

226154 218299

226160 218299

226170 218299

2262

.,)210 210199

226212425199

226213 210104

OMSCHRIJVING

BEMALING BOlJWKUIP ·MJOT ·14 T /11 ·17

Leegpompenbouwput.
Situering: bouWputvan de in-situ tunnel oost.

moten 14 Urn 17
zietek.822en823

Bétreft: de tijdelijke bemaJioot.b.v. het
droOgzetten van· een·.bouwput

Aanbrengen open bemaling.
Het bemalingswater lozen op open water
.Opbouwbemaling ter keuze van de aannemer
PompinstaHatie ter keuze van de aannemer

Opschonen bet.onowervlak.
Betreft: het ••school1lriakenvan het bovenvlak van de

verharde. Qrlderwater gestort:ebeton
Vrijkomend slib Verwijderen én. afvoeren

Verwijderen open bemaling.
Betreft: de tijdelijke .bémaltngaan9eb.rac.ht

volgens. bestekSPQstnr_226211
AHe aanwezige onder'delenvan l1eoemalings-

EEN~ HOEVEELHEiD
HEIDRESULTAATS-

VERPLICHTING

1.00 A

1.00 A

HOEVEELHEID
BOUWSTOF

4.00

N



:,:;:,,92.40.03R

;;1
Càlandtunnel werkbestek Besteksdeel BDDc3320-01
Civieltechnische werkzaarltleden
d.d. 31 maart 1999

BLADNR.: 63

!i!i·.!li~KSHOO~~Al~~=
NUMMERCODE 1:2:3:4

~226250

"I~26252;

218299

210301

218801

.)253 218811

218299

218299

1.
..
.1.

2.

1. .
.1.

OMSCHRIJVING

installatie verwijderen

Aanhrengen spanningsbemalingsinstallatie.
Betreft: de tijdelijke spanningsbemalings-

installatie incl. afvoerleiding(en) en
1ozi ngspunten t. b. v. waterstandheheersi ng
in de bouwkuip onder de onderwatel"beton
van de in-situ tunnel oost. moten 14 t/m
17
zt e tee. 822 en 823

Ontwerp: aannemer
Pompenvoorzien van voetk 1epen plaatsen met
afsluiter en terugslagklep
Goedkeuring: directie
Te handhaven stijghoogte grondwaterstand onder
onderwaterbetonvloer:NAP - 5.000
Hiertoe als veiligheidsvoorziening de nodige
doorvoerhuizen door de onderwaterbetonvloer
aanbrengen tot een hierbij behorend niveau
Te handhaven tot na het verharden van het dak en
het aanvullen tot het tunneldakniveau

Aanbrengen spanningsbemaling.
Pakket waarin de stijghoogte van het spanningswa-
ter moet worden verlaagd:
Verlaging van de stijghoogte van het spanningswa-
ter tot NAP. - 5.000 In
Opbouwbemali ng ter keuze van de aannemer

.2. Reserve-energievoorzi eni ng van voldoende capaci-
teit omde energiebehoefte ten behoeve van de be-
maling te allen tijde te dekken is vereist
De overname van de energi.evoorzieni ng door de
reserve-installatie dient automatisch te geschie-
den

.9 Op het werk moet(en) (een) reservepomp(en)
aanwezig zijn
De reservepomp(en) behoe(ft)(ven) niet in de
installatie te zijn opgenomen

.1.

Aanbrengen debietmeetpunt.
Situering: per lozingspunt een debietmeter

aanbrengen
Meting van het debiet met totaaltelling van de af-
gevoerde hoevee1hei d water

Aanbrengen alarmeringsinstallatie ten behoeve van
een bema1ingsinstal latie.
Alarmering voor het wegvallen van de netspanning
Alarmering voor het uitvallen van een of meer pom-
pen
Alarmering voor het overschrijden van een bepaalde
grondwaterstand

Aanbrengen pet 1hui zen.
Per t een filter met stijghuis st
Soort r : spleetfilter ct> 50mm. met

perforatie van 1 mm
Filterlengte van NAP- 12.000 tot NAP- 11.000
De stijgbuis reikend tot ca. 750 mmboven
maaiveld
De huizen voorzien van doorboorde afdichtingen
De bovenzijden van de buizen opmeten en vastleggen
t.O.V. NAP

Instandhouden bemalingsinstallatie.
Betreft: de spanningsbemalingsinstallatie trc.

EEN- HOEVEELHEID
HElD RESULTAATS-

VËRPLICHTING

st

gld

1.00

HOEVEELHEID
BOlWSTDF

A

4.00 L

N



92.40.03R ca1andtunnel werkbestek Besteksdeel BDD-3320-Ol
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BLADNR. : 64

BESTEKS CATAL~·
POST- HOOFD· DEFICOOE
N\.»1ERCDDE 1:2:3:4:5:6

226270 218299

226312.425199

.3313 210104

9 ..
.1.

OMSCHRIJVING

lozingsptlnten en peilbuizen aangebracht
volgensbestekspostnr. 226250

Peri ode van. il'lStandl"toodi tot na •aanvull ing
volgens bestekspostnr. en·töt.na .l"tet
herstellen van het polderpeil
Verlaging van. sti jghoogtevan het grondwater
onder hetonderwaterbetCln tot. NAP.- .5.000
Een wachtSlllëln/vrouwdievoldoen(je1;erzake kundig
is .. moetopof.in·de directe nabijheid van het

aanwezig zijn
teaHentijde via een semafoon

oproepbaar Zijn en bi nnen één ..uur. maatrE!gelen
kunnen treffen
Het verrichten van opname·werkzaalllhedenals
bedoeld indeel 3. artikel 21.05.01. lid Ol en 02

Verwijderen· .•spannil'ijsbemal.ing.
Betreft :de$J)9nJ'1i rl9Sbema1in9$il'lgal1atieincl.

lozil'l9spunten en.peilbuiz:enaangebracht
volgens .bestekspOstnr .•gz6250

Na vol1edigegrondaanvulling volgens.besteks-
pOstnr. 216640 en tot na het hersteHen van het

i1
ters en stijgbuizen verwijderen en l"tetgat

vullen met klei

BEMALING

Leegpompen·bDU\VpUt.
Situering:bpuwput van de. in-situ tunnel oost.

moot 11
zie tek. 822

Betreft: de tijdelijke bemaling t.b.V. het
droogzetten.van een. bouwput

Aanbrengen.open .bemaling.
Het .bemalingswater lozen op open·water
Dpbouwbemaling ter keuze van de aannemer

.1 Pompinstallatie .ter •.keuze van de aannemer

Opschonen.betonopperv 1ak.
Betreft : het ••schoonmakenvan het bovenvlak van de

verharde onderwater gestorte beton
Vrijkanend.slib verwijderen en afvoeren

Verwijderen open bemaling.
Betreft: de tijdel ijke bemaling aangebracht

volgensbestekspo$~nr .. 226311
Alle aanwezigeonàeri:lelen van <ie•bema' ings-
installatie verwijderen

EEN-HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS-

VËRPLI CmING

Aanbrengen ngsbemalingsinstall atle.
Betreft: d lijke spanningsbemalings-

i .. tteincl~ afvoerleiding(en) en
lozingspunten 't.b.v. waterstandbeheersing
in <1ebQuWkuip onder de onde~terbèton
van de i n-situ tunnel oost. moot n
zietek.822 .

Ontwerp: aannemer
Pompenvoort!$! vanvoetl<l ep en plaatslen met
afslui ter en terugslagklep
Goedkeuring:directie
Te l"tèlndhavenstijghoogte grol"ldwaterstandonder
onderwaterbetonvloer:NAP - 5.000
Hiertoe als Veili9heids\lOOrziening de nodige
doorvoerbuizen dOOfde onderwaterbetonvloer

1:00 A

st

HOEVEELHEID
BOlWSTOF

A

A



:::::!92.40.03R
~jl

(alandtunnel werkbestek Besteksdeel 800-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden

31 maart 1999

BLADNR. : 65

I~.fSTTE.. _ KS HOQ..' ,SA
D

•..:T:_' ALOOIJSNl..M1ER
rIJ,.) •• DEFICODE
Nl.M1ERCODE 1:2:3:4:5:6

I
Jm 226351 210301
~j~

I
11'llr

1226352

t~
J

r,
111"226360

r

l26370:::2

218811

218299

218299

218299

2.

1. .
.1.

1.
..
.1.

ll-1SCHRIJVING

.1.

aBnt1rengentot een'. hierbi jbehöreooni veau
Tehalldhaven tot na het vernarpen van het dak en
het aanvuUentot het tunneldakniveau

Äaflt)rengenspanni ngSbemaling.
Pakket waarin de stiJghoogte van het spanningswa-
ter moet worden•verlaagd:
lIerlagingvandestijghoogte van het spanningswa-
ter wtN.AP. - 6.000 m
Opbouw'. bemaling terli;Mevande aanneliler
Reserve-energievooçzi eningvanV{lldoenaecapaçf·
teitom de energièbehoefte ten behoeve van de be-
maling. te allen tijde te dekken is vereist
D€.overnameyan •deenergievqorfiening door de
reserve-tnstaHatiedientai..ltorJlatisch te geschie-
den

.9 Op het werkmoetfen) . (een) reservepomp(en)
aanwezig zijn
De reservepomp(en} behoe(ft) (ven) niet in de
installatie te zijn opgenomen

Aanbrengendebietmeetpunt.
Situering: par lozingSpunt een deJ:jietmeter

aanbrengen
Meting..van het debiet met. totaaltelling .van de
gevoerde hoeveelheid water

Aanbrengen alarmerings install atietenbehoeve
eenbemaHngsinstaUatte.. .:..•.•..
Alarmering voor het wegvallen van. de .netspanning
Alarmering voor het uitvallen vaneen afmeer pom-
pen
Alarmering v()Or•het overschrijden van een bepaalde
grondwaterstand

Aanhre!lgenpeUbui zen.
Per boorgat een fHtermet sti gbuis
Soort filter:. spleetfilter 4> • met

perfOratie van 1fllll
filterlengte van AAP- a.aOOtot NAP- 7,000
Destijgbuis reikend tot ca. 750 firnboven
maaiveld
De buizen voorzien van dqorboorde afdichtingen
De bovenzijden van de buizen oll'fleten en vast leggen
t.a.v. NAP

Installdhood.enbemali ngsinsta llati e.
Betreft: despanningsbetlla 1i ngsi nsta 11at ie inc.

1ozil19spunten .enpail buizen aangebracht
volgens. bestelcspostnr. 2261S0

Periode vaninstandfi0uding: tot na aanvulling
VQ19ensbestelcspostnr. 216740 en tot na ••het
herstellen vatl.hetpolderpei 1
Verlaging van stijghoogte van het •grondwater
oIlderhet. 0nderwaterbelon totfiAP-5.0QO
Eenwacntsmanl vrouw.die. v91doeffiieterzaKèkundig
is. moet op of indedirette nabijheid van het
werkaallriez;ig.zijn

ut teallel1. ti jde via .een Semafoon
zi jn en' binnen één uur maatregelen

treffen
verrichten van opnamewerkzaafllhedenals
ld in deel 3. artikel 21.05;01. JidfJl en 02

Vel'Wijderen spanningSbemaling.
Betreft: de spanning?bemaUngsil'lstallatie incl.

EEN- HOEVEELHEID
HElD RfSULTMTS-

VERPLICHTING

gld

1.00

HOEVEELHEID
BOLWSTOF

4,00

N

A

L



92.40.03R Ca1andtunne1 werkbestek êesteksdeel BDD-3320-Ol
Civieltechnische werkzaamheden
d. d. 31 maart 1999

BLADNR. : 66

BESTEKS CATALlXiU~
POST- HOOFDe DEFICOOE
NtJIIlMER CODE 1:2:3:4:5:6

226380 218299

226383 218811

226390 '218299

QI1SCHRIJVING

1.

.1. .
.1.

loZ:ingspunt.enen 'pei 1buiZen aangebracht
volgens. bestekspostnr .•'226150

Na volledigegrondaanvul HngvolÇi€nsbesteks-
postor . 216740 en tot na het herstellen van het
polderpei 1
Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat
vullen met klei

Aanbrengenbr0nbelllalingsin.stallatie incl.
afvoerleiding(en}en,lozingsvoorZi~ningen.
Betreft: de. tijdelijke .bronbelllalingsinstallatîé

t. b. s. 'in-situoost.mótenUtlm 13
zietek .•,822

Ontwerp: aanrt$ilér
Poo1pen plaatsenmetafs 1uitert!l1terugslagi(lep
Goedls~ril19;••••di.rectie
TehändhElven9PorKiWaterstand: NAP-, 6.000
Teilarldhavtmtot na aanbrengen grond 'volgens
bestekspostnr. ' 216540

Aanbrengenbtonben1ahng.
Verl van het freatisch vlak tot NAP.
- 6. ,m
OplJouWbemalingter".keuze van de'aa.nnemer
Vertica.le filters

.2. Reserve,.energievoorzierting van"voldoendecapaci
t~it omdeenergi ebehoefte ten behoeve van de
malingteallen. tijde tedekkt!n .,isvereist
Deovernamevandeenergievoorzieningdöorde" re-
serve- insta llattedient .aU'tCllTlattscltte Çjeschieden

.9 Op het wed moet een reservepolllpaanwezigzi jn
De reservepanpbehoeft niet in de installatie te
zi jo 'opgenomen

Aanbrengendebietmeetpunt.
Situeri.ng: per lozingspunteen debietmeter

aanbrengen
Meting van het debiet I!let totaa tte 11
gevoerde hoeveelheid water

Aanbrengen alarmeringsinstallatie ten ~hoeve van
een bemalingsinstallatie.
Alarmering voor het wegvallen Vilnde netspanning
Alarmering voor het uitvallen van een of meer pam-
pen
Alarmering voor het overschrijden van een bepaalde
grondwaterstand

2.

1..
.1.

..

.1.

Aanbrengen peilbuizen.
Per OOorgateen fHterl!letstij9bUis
Soort filter:sp1eetfi lterrp50)llIlI.met

perforatie'van lnro
Filterlengte van NAP-B.OOOtot NAP- 7.000
De stijgbuis reikend tot ca. 75QIlJllooven
maaiveld • ' ,', ,/ ,"
De buizen voorzi en ,van door't)O()l"deafdichtinglm
De bovenzijde van debutzenOPmeten en vastleggen
t.O.V. NAP '

lnstandhoudenbema.lingsinstallatie.
Betreft: debronbema1i ngsinstallatie.

lozlngspunten en peilbuizen aangebracht
volOOnsbestekspostryr .226380

Periode van instandhouding:' tot na beëindiging
van bestekspostnr. 216?4fi

Verlaging van het freatisch vlak tot NAP- 6.000.

EEN- HOEVEELHEID
HElD RESULTMTS-

VERPLICHTING

1.00 A

HOEVEELHE ID
BOUWSTOF

8.00



Calandtunnel werkbestek Besteksdeel BOO-3320-01
Civie1technischewerkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BLAOI"R: 67

BESTEKS CATALffiUSNlMR
POST- HOQFO- OEFICODE
Nl1+IERCODE 1:2:3:4:5:6

218801

2lB299

2.
.9.

2.

1..
.1.

CMSCHRIJVING

Een wachtsmanlvrouw die voldoende ter zake kundig
is. moet op of in de directe nabijheid van het
werk aanwezig zijn
Deze moet te a11en tijde vi a een semafoon
oproepbaar Zijn en binnen één uur maatregelen
kunnen treffen
Het verri chten van. opnamewerkzaamheden a1s
bedoeld in deel 3. artikel 21.05.01. lid Ol + 02

Verwijderen· bronbema1iog .
Betreft: debronbemaltngsinstallatie inclusief

1ozi ngspunten en pei lbUizen .aangebracht
volgens bestekspostnr. 226380

Na va11edige grondaanvu11i ng va1gensbesteks-
postnr. 216540
Filters en stijgbuizen verwijderen en .gaten vullen
met klei

BEMALING ONTlASTSLEUFWESTZIJDE

Aanbrengen open bemaling incl. afvoerleidingen en
lozi ngspunten.
Betreft: debelllalingsinstallatie t.b.v.

waterstandbeheersi ng i nontlastsleuf aan
de westzijde van de in-situ tunnel oost.
moten 18 t/m 20
zietek 823

ontwerp: aannemer
Pompenplaatsen met afsluiter en terugslagklep
Goedkeuring: di rectie
Te handhaven grondwaterstand: NAP0.000
Te handhaven tot na vol 1edigeverharding van het
tunnel dak en ontlasting kopdamwand

Aanbrengen open bemaling.
Ten behoeve van de verlaging van de vrije water-
spiegel tot N.A.? 0.000 m
Opbouwbema1ing ter keuze van de aan~r
Reserve-energievoorziening· van voldoende capaci-
teit omde energi ebehoefte ten behoeve van de be-
maling te allen tijde te dekken ie vereist
De overname van de energi evoorzienig .door de
reserve-installatie dient automatisch te geschie-
den
Op het werk moet{en) (een) reservepemten)
aanwezig zijn
De reservepomp( en) behoe( ft)( ven) ni et i n de
instal1atie te zijn opgenomen

.2 Pompinstallatie terkeuze van de aannemer. voor-
zien vaneen automatische niveauschakelaar

.1.

Aanbrengen debi etmeetpunt.
Situering: per lozingspunt een debietmeter

aanbrengen
Meting van het debiët met totaaltelling van de af-
gevoerde hoeveelheid water

Aanbrengen alarmeringsinstallatie ten behoeve van
een bema1ingsinstanatie.
Alarmering voor hetwegva 11en van de netspanning
Alarmering voor het uitvallen van een of meer pom-
pen
Alarmering voor het overschrijden van een bepaalde
grondwaterstand

Aanbrengen peilbuizen.

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESUlTMTS-

VERPLICHTING

st 1.00 A

st 1.00 A

HOEVEELHEID
BOUWSTOF



92.40.03R Calandtunnel werkbestek Besteksdeel BOO-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BLADNR.: 68

BESTEKS CATALffiUSNl1I'1'1ËQ
POST - HOOFD- DEFICOOE
NlM\1ERCODE 1:2:3:4:5:6

226520 218299

226530 218299

227

2271

227110 218299

227111 210201 1.

,.J..
.1.

OMSCHRIJVING

Per boorgat een filter met stijgbuis
Soort filter: spleetfilter I/) 50 nm, met

perforatie van 1f1Jll
Filterlengte van NAP- 2.000 tot NAP- LOOD
De stijgbuis reikend tot ca. 750 fIJllooven
maaiveld
De buizen voorzien van doorboorde afdichtingen
De bovenzijde van de bui zen opmeten en vast leggen
t.o.v. NAP

Instandhouden bemalingsinstallatie.
Betreft: de .open bemalingsinstallatieaangebracht

volgens bestekspastnr. ·226510
incl. het in standhOUden van de
pei lbuizen aangebracht volgens
bestekspostnr. ··226514

Periode van instandhouding:
tot na volledige verharding van het tunnel dak en
ontlasting·kopdarrwand
Verlaging van het freatisch vlak tbtNAP - 0.000
Eenwachtsman/vrouw die voldoende ter !ake kundig
is. moet op of in de directe nabijheid van het
werk aanwezig. zijn
Dezemoet te allen tijde via een semafoon
oproepbaar zijn en binnen één uur maatregelen
kunnen treffen
Het verri enten van opnamewerkzaamhedenals
bedoeld indeel 3, artikel 21.05.01, lid Ol en 02

Verwijderen open bemaling.
Betreft: de bemalingsinstallatie ineL

lozingspunten.en peilbuizen aangebracht
volgens bestecspostnr. 226510

Na vol l edige grondaanvu11i ng volgens testets-
postnr. 216540

BEMALING
BEM<\LING

TOERIT OOST

BOUWKUIPI'IOOT 7 T 11'1 10

Aanbrengen bronbemalingsinstallatie.
Betreft: de tijdelijke bronbemalingsinstallatie

incl. afvoerleiding{en) en lozingsvoor-
zieningen t.b.V. toerit oost.
moten 7 t/m 10
zie tele. 821

Ontwerp: aannemer
p~ voorzien van voetklep en plaatsen met
afsluiter en terugslagklep
Goedkeuring: directie
Te handhaven.grondwaterstand: NAP- 3. 000
Te handhaven tot na volledige verharding van de
wanden tot NAP+ 3.875 en aanbrengen grond
volgensbestekspostnr. 217520 en tot na het
instellen van het polderpeil

Aanbrengen·bronbemaling.
Verlaging van het freatisch vlak tot N.A.P.
-3.000 m

. bemaliog ter keuze van. de aannemer
ale filters

Reserve-energievoorziening van voldoende capaci-
teit omde energiebehoefte.tenbl:hoeve vi;ln.·debe-
maling te allen tijde te dekken is vereist
De overname van de energievoorzi eni ng door de re-
serve-installatie dient automatisch te geschieden

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESUlTMTS-

VERPLICHTING

st

gld

st LOO A

st

HOEVEELHEIDBOlWSTOF

2.00 L

N



~~~192.40.03R werkbestek Besteksdeel B00-3320-01
Civielte<:hn~iscllewerkzaamheden

maart 1999

BLADNR. : 69

218811

218299

2.

1. .
.1.

O'1SCHRIJVING

het werk moet een reservepomp aanwezig zijn
reservej)Olllj)behoeft niet in de installatie te

zijn opgenomen

Aanbrengendebietmeetpunt .
Siweri ng: per lozingspunt een debietmeter

aanbrengen
Meting van het debiet met totaaltelling Van de ..ar-
gevoerde hoeveelheid water

Aanbrengen alarmeringsinstallatie ten behoeve van
eenbemalingsinstallatie.
Alarmering voor hetwegvaHen van de net~panning
Alarmering voor het uitvallen van een of meer pom·
pen
A1armering voor het
grondwaterstand

Aatlbrengenpei lootten.
Per boorgat een filter metstijgbuis.
Soort filter: spleetfi lter~)501lJll .. met
. perforatie van lrrm .
Filterlengte van NAP- 5.000 tot NAP- 4.000
Destijgbuis· reikend tot ca. 750 rrm boven
maaiveld
De buizen voorzi en .•van doorboordeafdi chti ngen
De oovenzijden van de buizen opmeten en vastleggen
t.O.V. NAP

Instandhouden bemaTingsi nstaHati e .
Betreft: debronbema lingsinstaHatie incl.

lozingspunten en peilbuizen aangebracht
volgens bestekspostnr. ·227110
incl.heLin standhouden van de
peiJOOiZenaangebf'acht vol gens
bestekspostnr •.•·····227114

Peri ode van. i nstandhouding :
tot nabeêindiging van bestesspostnr. 217520 en
tot na het herstellen van het polderpei 1
verlaging van het freatisch vlaktotNAP-3.000.
Een wachtsman/vrouwdie voldoende ter zake kundig
is . moet op of in de di reete naMjhei d van het
werk aanwezig zi jn
Deze moet te allen tijde via eensèlllafOOn
oproepbaar zijn en binnen één uur maatrege 1en
kunnen treffen
Het verrichten van opname.werkzaantleden als
bedoeld in deel 3. artikel 21.05.01. lid 01 en 02

Verwijderen bronbemaling .
Betreft de bronbèlllalingsinstall?tle incl.
lozingspunten lootzen aangebracht·volgens
bestekspostnr. .0
Na.volledige. grondaanvu11i ng volgens tiestèks-
postnr. 217520 en tot na het herstellen van het
polderpeil
Filters en stiJgbuizen verwijderen en gaten
vullen met klei

BEMALiNG
Aanbrengen bronbemalingstnstii11atie.
Betreft: de tijdelijke bronbemalingsinstaHatie

incl. afvoerleiding(en)en]ózingsvoor-
zieningen t.b.V. toerit oost ...
Zietèk. 820 en 821

EEN~ HOEVEElHEID
HElD RESULTAATS~

VËRPLICHT1NG

gld N

UlO A

'1.00 A

HOEVEELHEIQ
BOUWSTOF

4.00 L



92.40.03R Calandtunne1 werkbestek Besteksdeel BOO-3320-01
Civieltechnische werkzaant1eden
d.d. 31 maart 1999

BLADl\tR. : 70

BESTEKS
PQST-
.Nl.MR

227212 218801

2.

227213 218811
1..
.1.

227214 218299

227220 218299

(}1SCHRIJVING

Ontwerp: aannemer
Pompenvoorzien vaD voetkIepen plaatsen met
afsluiter en. terugsI agklep
Goedkeuring; .directie
Te handhaven grondwaterstand; NAP.O.000
Te handhaven. tot na volledige verharding. van de
wanden tot NAP+3.875 en aanbrengen grond
volgenS bestekspostnr .. 217620 en tot na het
herstel 1en van het polderpei 1

Aanbrengenbronben1ilJing.
VerJaging van het freatisch vlak tot N.A.P.
0.000 m

Opboowbemaling ter
VerticalefHters

ve-enel"9ievoorZienin9.van vql(k)ende••çapaci-
it omde.energietl$oefteten.behoeve •van de 00-

rnaling te.allentijde te dekken is. vereist
De overnamevan deenergievoorzi eningdoor de re-
serve-installatie di ent. automatischtegeschîeden
Ophet werk moet •een •reservepomp aa~Zigzijn
De reservepOillp·behoeft ni et in de installatie te
zijn opgenomen

Aanbrengendebietmeetpunt.
Situering; per lozingspunt debietmeter

aanbrengen
Meting van het debiet met totaältelhng de af-
gevoerde hoeveelheid water

Aanbrengen al armerings insta 11atte ten behoeve van
eenbemalingsinstallatie.
Alal"flleringvoor het wegvallen de netspanning
Alal"flleringvoor het uitvallen van een ofmeerpom-
pen
Aliill"flleringvoor het overschri joon van een bepaalde
grondwaterstand

Aanbrengenpei lbUizen.
Per boorgat een fi ltermetstijgbUi s •.
Soort filter: spleetfilter€/J50lllll.met

perforatie van lll1ll
Filterlengte van NAP- 2.000 tot NAP- 1.000
De st'ijgbu; s reikend tot ca. 750 llIll boven
maaiveld
De bUizen voorzien van doorboorde afdichtingen
De bovenzijden van de bUizen opmeten envastleggen
t.o.v. NAP

Instandhouden bemaUngsi nsta 11atie .
Betreft; debronberia1 ingsinstallatie tac I .~

lozjngspUnten· enpei lbuizeflaangebracht
volgens bestekspostnr. 227210
iocL het in standhl)udenyan de
pei lbuizen aangebracht volgens
bestékspostnr. 227214

Periode van. instandhouding;
tot nabeêindi .VanbestékSpostnr. 217620 en
tot na het her len van het polderpeil
Verlaging. van het freatisch v}aK tqtNAB .0.000.
Eenwachtsman/vrouwdie voldoende terzake. kundi9
is.moetopofincte direde nabij hei dvan.· het
'Werkaanwezi9 zijn
Deze moet te allen tijde
oproepbaar zijn en bi nnen
kunnen treffen

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESlllTMTS-

VERPLICHTING

HOEVEELHEID
BOUWSTOF

4.00 L



[1~.40.03R Calandtunnel werkbestekBesteksdeel BOO-3320-01
CiVieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BlADNR.:

~:r
~1l7~

tn
m\m\311010

!l1frll

218299

CJ1SCHRIJVI NG
EEN-HEID

eren bronbemali ng.
bronbemalingsinstallatie inc1.

lozingspunten en pei 1bui zen aangebracht volgens
besteksposttlr . 2272Hl
Na vol looi ge grondaan\lu11i ng \lolgens besteks-
postnr. 217620 en tot na het herstellen van het
polderpei1
Filters en stijgbuizen verwijderen en gaten
vullen met klei

FlJNDERINGSlECHNIEKEN
Suispalen. dalMlnd- en tussenplanken. stempels.
gordingen. schroefinjectieal1kers en overig
.staalwerk staalkwaltteit Fe51O. tenzij anders

EN MNBRENGEN FUNDERIHGSPALEN
en buizen van de vibro-canbipalen
trekken

AANI3RENGEN FUNDERINGSPALEN TOERITWEST
Situering: toerit westzijde. moot 8 tfrn 11
Zie tek. 833

Aanbrengen moot met voorgespannen betonpa 1en .
Betreft: fundering tunnel.
Totaal: 228 st

4 ..
.1. .
.9.

4 (z~ter)
wapening: Kopwapening (FeB 500 tWU per paal:
- 4 hoekstaven 1/1 16 llIII. lang 3500 nm
- 4 tussenstaven 1/1 16 nm. lang 3500 nm
Voorzieningen: geen
Met de paa1kop boven de waterspi egel
Helling paal: verticaal

Paal 1engte inheidiepte

29.500 rn.
26.000 m.
29.000 rn.
27.000 rn.
26.000 m.
24.000 rn.
24.500 a,

8 st.
-4 st.
20 st.
25 st.
28 st.
49 st.
·49 st.

-28.000 rn.
-28.000 rn.
-28.000 m.
-26.000 m.
-26.000 m.
-24.000 m.
-25.000 m.

.5 ..
.1.

.9

Inheidiepte t.o.v. NAP .
Schachtafmetingen van 420 x 420 t/m 450 x 450 nm
Heiblok ter keuze van de aannemer
De palen akoestisch doormeten

.en betonnen pa1en.
eft: voorgespannen betonnen heipalen
: volgens onderstaande tabel
afmetingen 450x450 nm
B55

iwk 1esse 4 (zeewater)
ing: KOP\N8pening(FeB 500 HW!..) per paal:

A

A

183.00

45.00 l

l



92.40.D3R werkbestek Besteksdeel BDD-3320-01
sche werkzaarrtleden

maart 1999

BLADNR. : 72

BESTEKS
POST-
NlH1ER

311020.·411199

311030410299

311031 410231

311040 .411199

4 ..
.5..

.9.

3.

.2 ...
.9.9 ..

.3..2

4 ..
.1. .

.9.

OMSCHI?.IJVING

.; 4hoeksta'lél'l I/j 16lm1. lahg3500 ll1Il
- 4 tuss"!nstaven (/116 l1Ill. lang 3500ll1ll
Voorzi' geen
Met de boven de waterspiegel
Helling paal: 5 : 1

Paallel1gt.e inheidiepte aantal

30.000m.
28.000m.24.500111.

-28.000 m.
-26.000 m.
-26.000 m.

.5 ..
.l.

.9

Inheidiepte t.O.V. N.A.P.
Schachtafmetingel1 van 420 x 420 t/m 450 x 450 l1Ill
Heiblok ter keuze van de .aaOl'lelller
Depalen akoesti sch doormeten

Verwijderenbetonnen paalkoppen
Betreft de Prefab palen aangebracht volgens
bestekspostnr. 311010.

V"!rwijderen betonnen paal koppl?n.
Verwijderen(loor middel van snellen
Langswapening intact .1aten en uitbUigen
Verwijderen tot OP30 l1Ill boven de onderzijde van
debetonconstructi e
Paal van. vOOrgespannen beton

tctoorsl'lêde4S0 X 450 ll1Il:.,228 st :
ing ", ' laten uitsteken over 600ll1ll

Vtijf/ekomenllJate ,n worden geacht voor de op-
drachtgeVet geen waarde te hebben

Aanbrengen veld met vi brocOlllbipalen.
Situering: toerit westzijde. moot n. zie tek833
Betreft : fundering tunnel

Aanbrengen vibro-cOlllbinati epalen met een betonnen
element.
Vibro-cOlllbini':ltiepaal (/1.610ll1Il
Plaatstalen voet 4> 660ll1ll. door de aannemer
ontwerpen en leveren.
Prefab-elementen: vOOr}lespannenbetonnen palen.
volgens. onOerstaande tabel
Schachtafmeti ngen prefab-el ementen: 380x380 ll1Il
Voorzieningen:, ruw schachtoppervlak
Beton voor prefab-elementen : B55
Milieuklasse 4 (zeewater)
wapening voor prefab-el ementen:
Kbpwapening (FeB 500 HWI..),per paal :
- 4höekstaven , t1J 16ll11l. lang 3500 ll1Il
- 4 tussenstaven4J 16 ll1Il.lang 3500 mm
Mortel: 9root835
Milieuklasse 4 (zeewater)
Met de paalkOP boven de waterspiegel
Hell ingpaal : verticaal

1engte inhei diepte aanta 1

27.5DOm. -28.000111. 28 st.

Inheidieptet.o.v.N.A.P. .
Schachtafmetingen prefab-element van 380 x 380t/m 400 x 400mm
HeiblOK ter keuze van de aannemer

.4.

EEN- HQEVERHElO
HElD RESIJlTAATS-

VERPlICHTING

4.00

1.00 A

st

A

A

HOEVEELHEID
BûlJ'lSTOF

28.00 L
28.00

103,00 L



411101

410299

..1312011

*T,
Ili~1202o
T:::.:;:

410299

410101

werkbestek Bestel<sdèel 800-3320-01
werkzaamheden

BLAONR. :

reft de prefab pa1en van moot II aangebracht
volgens besteksposmr. 311030.

Verwijderen betonnen paalkoppen.
Verwijderen door middel van snellen
Langswapening intact laten en uitbuigen

3. Verwijderen tot op 30 lIJl] boven de onderzijde van
de betonconstructie

.2. ., Paa1 van voorgespannen beton
.9.9.. schachtdoorsnede 380 x 380 1IJl]: 28 st .

. 3. wapening onbeschadigd laten uitsteken over 800 ITITJ
.2 VrijgekomenmateriaJen worden geacht voor de op-
. drachtgever geen waarde te hebben

AANBRENGEN RJN)ERINGSPALEN IN- snu 1lJNNEL WEST

Aanbrengenmoot met voorgespannen betonpalen.
Situering: in-situ tunnel westzijde,

moot 12. 15 en 16. zie tek 832
Betreft: fundering tunnel

Heien betonnen palen.
voorgespannen betonnen hei palen

onderstaande tabel
ingen 450)(450 ll1Tl

A

5..
.1. .
.9.

5.00 A

5 ..
.1. .
.9.

73

76.00 L

176.00 L



92.40.03R Calandtunnel werkbestek Besteksdeel BOO-3320-01Civieltechnische werkzaamhedend.d. 31 maart 1999
BLADNR. : 74

BESTEKS CATALOGUSNt.M1ER
POST- HOOFD- DEFICDDENUMMER COOE 1:2:3:4:5:6 OMSCHRIJVING

18.000 m.17.000 m.17.000 m.16.500 m.17.500 m.

-26.000 m.-26.000 m.-27.000 m.-27.000 m.-29.000 m.

36 st.
36 st.
36 st.
36 st.
32 st.

312030 410299

Inheidiepte t.O.V. N.A.P ..5. Schachtafmetingen van 420 x 420 t/m 450 x 450 mm.1. Heiblok ter keuze van de aannemer
.9 De palen akoestisch doormeten

Aanbrengen veld met vi brocombipalen.Situering: in-situ tunnel westzijde.moot 12 t/m 16. zie tek832Betreft: fundering tunnel
AanbrengE!nvtbro-coaetrattepaleo met een betonnenelement.Vibro-combinatiepaal (jJ 560 mmPlaatstalen voet ifi 590 mmo door de aannemer te stontwerpen en leveren.Prefab-elementen: voorgespannen betonnen palen. 'stvolgens onderstaande tabelSchachtafmetingen prefab-elementen: 350x350 mmVoorzieningen: ruw schachtoppervlakPalen vierzijdig inwendig geribbeld vanaf boven-kant paa1 tot min. 500 mm onder onderkantonderwaterbeton. Maatvoering ribbels zie tekening.Beton voor prefab-elementen: B55Milieuklasse 4 (zeewater)Wapening voor prefab-elementen:Kopwapening (FeB 500 HWU per paal:-4 hoekstaven (jJ 16 mmo lang 3500 mm- 4 tussenstaven (jJ 16 mmo lang 3500 mmMartel: groot B 35 m3Milieuklasse 4 (zeewater)Met de paalkop onder de waterspiegelHelling paal:·verticaal

moot

312031 410231

5.
.l.

.9. Paallengte
28.000 m.29.500 m.28.500 m.27.500 m.26.500 m.

aantalinheidiepte
-33.000 m.-32.000 m.-32.000 m.-32.000 m.-32.000 m.

36 st.BO st.
56 st.
64 st.
64 st.

.3.

.9.

Inheidiepte t.O.V. N.A.P.
SChachtafmetingen prefab-element van 320 x 320 mm
t/m 350 x 350 mmHeiblok ter keuze van de aannemer
Aanbrengen veld met vi brocombipalen.Situering: in-situ tunnel westzijde.moot 17 t/m 21. zie tek. 831Betreft: fundering tunnelTotaa 1: 468 st

moot312040 410299

312041 410231 Aanbrengen vibro-combinatiepalen met een betonnenelement.Situering: moot 17 en 18Vibro-cQTDinatiepaal (jJ 560 mmPlaatstalen voet (jJ 590 mmo door de aannemer teontwerpen en leveren.Prefab-elementen: voorgespannen betonnen palen
st
st

EEN- HOEVEELHEIDHEID RESUlTMTS-VERPLICHTING

5.00 A

5.00 A

·HOEVEELHEIDBOUWSTOF

300.00 L
300.00 L

895.00 L

72.00 L
72.00 L



92AO.03R Calandtunnel werkbestek Besteksdeel 800-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
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BLADNR. : 75

5..
.1. .
.9.

5..
.1. .
.9.

OMSCHRIJVING

.3.

volgens onderstaande tabel
Schachtafmetingen .prefab-elementen: 35Ox35OllJ1J
Voorzieningen: ruw schachtoppervlak
Palen vierzijdig inwendig geribbeld. vanaf boVen-
kant Paal tot min.. 500 nmonderondêrkant
onderWaterbeton. Maatvoering· ribbels zie tekening.
Beton voor. prefab-el ementen: B55
MiHeukl asse 4 (zeewater)
Wapeningvoor prefab-elementen:
KopNapening(FeB 500 HWUper paal:
- 4 hoekstavent/J 16 nm. lang 3500 tl1ll
- 4 tussenstaven Ij) 16 nm. lang 3500 llJ1J
Hartel: grout B 35 m3
Mili euklasse 4 (zeewater)
Met de paalkop .onder de waterspiegel
Hell ing paal: verticaal

PaaHengte i nhei diepte aantal

25.500m. -32.000 m. 36 st.
24.500 m. -32,000 m. 36 st.

Inheidieptet.o.v. N.A.P.
Schachtafmeti ngen prefab-element van 320 x 320 nm
t/rn 350 x 350 nm
Wijze van aanbrengen d.m.v. heien

Aanbrengen vibro-combinatiepalen met een betonnen
element.
Vibro-combinati epaal t/J610mm
Plaatstalen voet .t/J 660 mmodoor de aannemer te
ontwerpen en 1everen .
Prefab-el ementen: voorgespannen betonnen palen.
volgens ondêrstaande tabel
Schachtafmetingen prefab-elementen: 380x3S0mm
Voorzieni ngen: .ruw schachtoppervlak
Palen vte .. ndiggertbbeld vanaf boven-
kant paal... 500 mm·oncter.onelerkant
onderwaterbeton.Maatvoering ribbels zie tekening.
Beton voor prefab.,elementen: B55
Milieuklasse 4 (zeewater)
Wapening voor prefab-elementen:
Kop,.Japening(FeB 500 HWUper paal:
- 4 hoekstaven t/J 16nm. lang 3500mm
- 4 tussenstaven t/J 16 mmolang 3500nm
Hartel: groot B 35
MiHeuklasse 4 (zeewater)
Met de paall<op onder de waterspiegel
Helling paal: verticaal

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESUlTAATS-

VERPlICHTING

HOEVEELHEID
BOUWSTOF

187.00 l

st 396.00 l

st 396.00 l

Paal lengte

25.500 m.
24.500 rn.
23.500 m.
22.500 m.
22.000 m.
20.000 m.

inheidiepte

-32.000 m.
-32JlOO m.
-32.000 a.
-32.000 rn.
-32.o00m.
-32.000 m.

aantal

54$t.
54 st.
90 st.
90 st.
80 st.
28 st.

A.

.9.

Inheidiepte t.O.V. N.A.P.
Schachtafmetingen prefab-element van 380 x 380 mm
t/m 400 x 400 nm
Wijze van aanbrengen d.m.V. heien

Verwijderen betonnen paa1koppen
Betreft de prefab palen van moot 12 Urn 16

m3

5.00 A

1144.00 l



92.40.03R andlturlne1 werkbestek Besteksdeel BOO-3320-01
werkzaamheden

maart 1999

BLAONR. ; 76

312051 411101

312060411199

312061 411101

312110 411199

312120411199

316

/316010 410299
I

316011 410101

OMSCHRIJVING

312030

3.

Verwijderen betonnen paalkbppen.
Verwijderen. doorllliddelvan snellen
Langswapeningintactlaten· en uitbUigen
Verwijderen tot. op 30 l1JRbovende. onderzijde van
de betonconstructie
Paal •van voorgespannen beton
schachtdoorsnede ·350 x 350·IlJll;300 st.
Wapeningonbeschadigd laten uitsteken over BOOIllll
V .materia Ien worden geacht voor .de op-
d ver geen waarde te hebben

\lerwijderenbetonnen •paalkoppen
Bet1"eft de prefab palen. van.moot 17 Vm 21.
aangebracht volgens bestekspostnr. 312040.

Verwtjderenbetonnen poalkoppen.
Totaal; ·468. st
VerwiJderen door. middel· van snellen
Langswapening•.intact laten en uitbUigen
Verwij(jerentot •op 30lllllboven de.·onderzijde· van

onconstructie
Paal van voorgesponnenbeton
schachtdoorsnede .350 x 350 mil; 72 .st.
schachtdoorsnede380 x 380 mm;.396 st.

chadigd laten uitsteken overBOO llIll
Vrijgomenmaterialen.WClfl:1eqgeat:ht. voor de op-
drachtgevergeenwaatde te. hebben

. lkoppen.
Situering;geribbél(je oppen.van·moöt 12 tllD

16. aangebracht.vOlgens.bestekspostnrs.
312010 él1312030.

Betreft ; v~rankering onderwaterbeton met
geribbelde prefabpaalkop

Totaal;. 37"6st.
Schachta'Fmetingen350x350. ··400x400en450x450 Jllll.
Ribbels over de gehele lengteschoonenvuilvrij
maken.

Onder water schoonmaken·paalkoppen.
Situering; geribbelde paalkoppen van moot l7Um

21. aangebracht volgens bestekspostnrs .
312020 en 312040.

Betreft: verankering onderwaterbeton met
geribbelde.prefabpaalkop

Totaal: 644 st .
Schachtatmetingen 350x350. 380x380.en 450x450·1lIll.
Ribbels over de gehele lengte schOOflE3nvuilvrij
maken.

3.

.2.

MNBRENGEN.FI.INOERINGSPJ\LEN IN· SITU l1:JIlNELOOST

Aanbrengenmoot•met voorgespannen betonpalen.
Situering:trfsitu tunnel oostzijde.

moot 11. 12. 13 en 15. zie tek822
Betreft: fundering tunnel
Totaal: 192 st
Heien betonnen palen.
Situering: moot 11. 12 en 13
8etreft;voqrgespannen betonnen heipalen
Palen; vOlgens onderstaande tabel

tafmetingen 450x450mm
tOn; 855

EEN- HOEVEELHEID
HElD RESULTAATS·

VERPLICHTING

moot

gld

5.00 A

5.00 A

HOEVEElHE ID
BOUWSTOF

N
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BLADNR. : 77

1IIIIIIlBESTEKS CATALOOUSNlMR

J.....POST HOOFD OEFICOOE
NtJ+1ÈR CODE- 1:2:3:4:5:6

~ -:

5..
.1. .
.9.

5..
.1. .
.9.

CMSCHRIJVING

Milieuklasse 4 (zeewater)
Wapening: Kopwapening (FeB 500 HWUper paaL
- 4 hoekstavenIP16 llllJ. lang 3500 lll1J
- 4 tussenstaven4>. 16 1lIl1.lang 3500 llIl1
VoorZie : geen
Met de kop onder de waterspiege 1
Hening paal: verticaal

Paal lengte

25.500 m,
26.500 m.
25.000 m.
26.000 m.
24.000 m.
25.oo0m.

inheidiepte

-27.000 m.
-28.000 m.
-27.000 m.
-28.000m.
-27.000 m.
-28.000 m.

aantal

16 st.
16 st.
32 st.
32 st.
28 st.
28 st.

Inheidiepte t.,o. v: N.A.P.
Schachtafmeti ngen van 420 x 420 tlm 450 x 4501lJ11
Heiblok terkeuz:e van de aannemer
De palen akoestiSch doormeten

Heien betonnen palen.
Situering: moot 11 en 15
Betreft: voorgespannen betonnen heipalen
Palen: volgens onderstaande tabel
Schachta'fmetingen 450x450 llIl1
Beton: 855
Milieuklasse 4 (zeewater)
Wapening: geen kopwapening
Voorzieningen: Palen driezijdig uitwendig gerib~
beld vanaf bovenkant paal tot min. 500llllJ onder
onderkant oncterwaterbeton.
Maatvoeringtibbels •zie tekening.
Met de paalkOP onder de waterspiegel
Helling paal: verticaal

Paal 1engte inheidiepte aantal

6.500 m. -12.000 m. 12 st.
8.500 m. -14.000 m. 28 st.

Inheidiepte t.o.v. N.A.P.
.5.. Schachtafmetingen van 420 x 420 t/m 450 x 450 llIl1
.1. HeiblOk ter keuze 'lande aannemer
.9 De palen akoestisch doormeten

Aanbrengen veld met vibrocombtpa Ien,
Situering: in~situ tunnel oostzijde.

moot 11 en 15. zt e tek. 822
Betreft: fundering tunnel

Aanbrengen vibro-cOlObinatiepalen met een betonnenelement.
Vibro-combinatiepaal lP560 llIl1
Plaatstalen voet 4>590 1lIl1.door de aannemer te
ontwerpen en .leveren.
Prefab"elementen: voorgespanl'1enbetonnen palen.
volgens onderstaande tabel
Schachtafmetingen prefab-el ementen: 350x350.1lIl1
Voorzieningen: ruw schachtoppervlak
Palen vierzijdig inwendig geri~ld vanaf boven-
kant paal totmin.SOO rllll onder onderkant
onderwaterbeton. Maatvoering. ribbels zie tekening.
Beton voor prefab-elementen: 855
Milieuklasse 4 (zeewàter)

EEN-HEID HOEVEELHEID
RESULTAATS·
VERPLICHTING

3.00 A

st
st

OOEVEELHEID
BOtMSTOF

40.00 L

156.00 L
156.00



92.40.03R Calandtunnel werkbestek Besteksdeel 800-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden

31 maart 1999

BLADNR.: 78

BESTEKS CATALOGUSNtM'1ËR
POST- HooFD- DEFICODE
Nl..It+lERCODE 1;2:3:4;5:6

616030410299

316031 410101

316040 410299

316041 410231

5 ..
.1.
.9.

5..
.1. .
.9.

.5.

OMSCHRIJVING

Wapening·voorpre-rab-elementel1:
Kopwapening(FeB sQOHWL ) per paal:
4hoeKstallen ~ .161ml. lang 3500mn

- 4tussenstaven ~..•16 lI1ll. lang 3500mn
Mortel: groot B 35 •
Milieuklasse .4 (zeewater)
Met de paalkop onder de waterspiegel
Helling paal: verticaal

inheidiepte

-28.000 m.
-31.000 m.
-32.000 ID.

aantéll

36 st.
60 st.
60st.

Paal lengte

23.500 m.
27.000 m.
28.000 m.

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS-

VERPLICHTING

Inheidieptet.o.v.N ..A. P.
Sthachtaflnetingen·prefab-element; van 320 x 320.mn
tlm350 )(350 ·urn
Heiblok ter keuze vanele aannemer

Aanbrengen @otJ1let voorgespannen betonpalen.
Situering: in-situ tunnel ..•oostzijde.

moot 16t/m20. zie tek. 823
Betreft: fUl'ldering. tunnel

Heien betonnen palen·
Betreft: VOOrgespannenbetonnen heipalen
Pal en: .vOlgens~rstaande tabel
SChachtafmetingen 450;:450 mn
Beton: 855
Milieuklasse4 (zeewater)
wapening: ..geen kopwapening
Voorzieningen: Palen driezijdig uitwendig gerib-
beld vanaf bovenkant paal tot min. 500mn onder
onderkant.onderwaterbeton.
Maatvoering ribbels zie tekening.
Met de paalkop onder de waterspiegel
Helling paal: verticaal

paallengte inheidiepte aantal ...

13.500 m. -20.000 m. 28 st.
15.500 m. -23.000 m. 32 st.
19.500 m. -28.000 m. 32 st.
20.500m. -30.000m. 32 st.
19.500 lil. -30.000 m. 32 st.

Inheidiepte t.o.v.N.A.P.
Sct1achtafmetingen van 42ü x 420 t/m 450 x 450 am
Heiblok. ter k~ze. van de aannemer
De·palen akoestisch (joorrneten

Aanbrengen veld met VibrOCOfflbipalen,
Situering: in-situtunneloostzi jde .moot 16 t/m 18. zie tek. 823
Betreft: fundering tunnel

Aanbrengen vibre-cOfflbinat iepalen meteen betonnen
element.
Vibro-cOll1Î)inatiepaal~ 560 llIll ..•.....
Plaatstalen voet ·tP ..590 fI1Tl. door· de aannemer. te
ontwerpen en leveren.
Prefab·e1ementEln: .voorgespannen
volgens onderstaande tabel
Schachtafmetingenprefal:H:ilé\llenten:
Voorzieningen: ruw schachtoppervlak

3.00 A

HOEVEELHEID
BOl.1tNSTOF

A

156.00 L

184.00
184:00



03R Calandtunnel werkbestek Besteksdeel BDO-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BlAONR. : 79

410299

410231

5 ..
.1. .

.9.

5..
.1. .

.9.

OMSCHRIJVING

Palen vierzijdig inwendig geribbeld vanaf boven-
kant pea1 tot min. 500 rrrnonder onderkant
onderwaterbeton.Maatvoering ribbels zie tekening.
Beton voor prefab-elementen: 855
Milieuklasse 4 (zeewater)
Wapeningvoor prefab-elementen:
Kopwapening(FeB 500 HWUper paal:
- 4 hoekstaven rf;.16 lTIll.lang 3500 lTIll
- 4 tussenstaven rf;16 rrrn. lang 3500lTlll
Mortel: groot 8 35
Mi1ieuklasse 4 (zeewater)
Met de paa1kop onder de waterspiege 1
Helling paal: verticaal

Paallengte

25.500 m.
26.500m.
25.000 m.
24.500 m.

aantal

28 st.
28 st.
64 st.
64 st.

inheidiepte

-31.000 m.
-32.000 m.
-32.000 m.
-32.000m.

.3..

.9.

Inheidieptet.o.v.N.A.P .
Schachtafmetingen prefab-element van 320 x 320 lTIll
tlm 350 x 350 lTIll .
Heiblok ter keuze van de aannemer

Aanbrengen veld met vibrocombipa1en.
Situering: in-situ tunnel oostzijde.

moot 19 tIm. 20. zie tek. 823
Betreft: fundering tunnel

Aanbrengen vibro-combinatiepalen met een betonnen
element. .
Vibro-combinatiepaal lIJ610 lTIll
Plaatstalen voet if> 660lTIll. door de aannemer te
ontwerpen en leveren.
Prefab-elementen: voorgespannen betonnen palen.
volgens onderstaande tabel
Schadltafmetingen prefab-elementen: 380x380 lTIll
Voorzieni ngen: ruw schachtoppervlak
Palen vierzijdig inwendig geribbeld vanaf boven-
kantpaal tot min. 500 lTIllonder onderkant
onderwaterbeton. Maatvoering ribbels zie tekening.
Beton voor prefab-elementen: 855
Milieuklasse 4 (zeewater)
Wapening voor prefab-elementen:
Kopwapening {FeB 500 HWUper paal:
- 4 hoekstaven rf;16 lTIll.lang 3500 lTIll
- 4 tussenstaven lIJ16 nm. lang 3500 lTIll
Mortel: groot B 35
Milieuklasse 4 (zeewater)
Met de paalkop onder de waterspiegel
Helling paal: verticaal

PaallenQte inhei di epte aantal

23.•500 m. -32.000 m. 64 st.
22.500 m. -32.000 m. 80 st.
21.000 m. -32.000 m. 28 st.

. .

.4.

.9.

Inheidiepte t.o. v. NAP .
Schachtafmetingen prefab-element van 380 x 380 lTIll
t/m 400 x 400mm
Heiblok ter keuze van de aannemer

Verwijderen betonnen paalkoppen

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTM1S-

VERPLlCHTING

HOEVEELHElDBOUWSTOf

m3 485.00 L

moot 2;00 A

st 172.00 L

st 172.00 L

m3 478.00 L

moot 3.00 A



92.4D.03R Calandtunnel werkbestek Besteksdeel BOO-3320-o1
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BLADNR.: 80

BESTEKS
POST-
NIJ1'lER

316061 411101

316070 411199

316071 411101

316120 411199

317
317010 410299

317011 .410101

9.
.2.

9.

OMSCHRIJVING

Situering: in-sitU tunnel óös.tzijde.
moot 11 tlrn 13. zie tek 822

Betreft de heipalen zo~rribbels aangebracht
volgens bestel<spostnr . 31601!.

Ver~tijderen betonnen paalkoppen.
Totaal: .152 st.
Verwijderen door middel van snellen
Langswapening i ntaet laten
Verwij<lerentotop onderzijde van de
betonconstructie
Paal van voorgespannen beton
Scl'lachtdoorsnede 450 x 450.llfll
wapening onbeschadigd. laten uitsteken over 600 llfTl
Vrijgel<anenmateri alen worden geacht voor oeeo-
draclltgevergeenwaarde te hebben

Verwijderenbetonnenpaalkoppen
Situering: in-situtunne loostzi jde.

moot U. 14 t/m 20. zie tek822 en 823
Betreft de prefab palen aangebracht volgens
bestekSpo$tnr. 316020. 316040 en 316050.

Verwijderenbetonnenpaalkoppen.
Totaal: 512 st.
erwijderendOOr middel van snellen

pentng intact laten
ijderen tot·oponderzijde van de

betonconstructie
Paa1 van voorgespannen beton
Schachtdi ameter 350x350 llfTl:340 st:
Schachtdiameter 380x38011tll:..1725t:

.ing onbeschadigq laten uitsteken over 800 llfTl
Vrijgekomen.materialen worden.geacht voor de. op-
drachtgever·geen waarde tetlebben

Onder·water sch6öl1lliakenpaalkoppen.
Situering:geribbeldepaalkoppen. van moot tlrn

13.aang.ebracht.volgens.bestekspostnrs.
316010 en 316020.

Betreft: verankering onderw;aterbetonmet
geribbelde.prefab·paalkop

Totaal: 204 st.
Schachtafmetingen 35Dx36O.400x400en 45(}x46Ommo
Ribbels over de genelel engte schoon en vui 1vri j
maken.

Onder water schoonmakenpaalkoppen.
Situering: geribbeldepaalkoppen. van moot 14 t/rn

20. aangebracht volgens bestel<spostnrs.
··316010tfm3160S0.

Betreft: verankering onderwaterbeton met
geribbelde prefab paalkop

Totaa1: 656 st.
5chachtafmetingen 350.:<350.380x3OOen 450x450llfTl.
Ribbels over de gehele lengte schoon en vuil vrij
maken.

MNBRENGENFt.lNDERINGSPAlEN TOERIT OOST

EEN- HOEVEELHEID
HELD RESULTAATS-VERPLICHTING

moot 8.00 A

gld

3.00 AAanbrengen moot met voorgespannen betOl1pa1en. moot
Situering: toerit oost. moot 3 tlm5. zie tee. 820
Betreft: fundering tunnel

Heien betonnen palen.
Betreft: voorgespannen betonnen heipalen

HOEVEELHEID
BOl.l4STOF

N



.03R Calandtunnel werkbestel:: Bestel::sdeel BOO-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BlADNR. : 81

BESTEKS CATALOGUSNlMR
POST- HOOFD- DEFICOOE
NlttlER CODE 1:2:3:4:5:6

410299

410101

410299

410231

4.
.1. .
.9.

4 ..
.1. .
.9.

QVlSCHRIJVING

Pa1en: volgens ond~rstaêlnde tabel
Schacntafmetingen450x450 llTII
Beton: B55
Milieuklasse 4 (zeewater)
wapening: Kopwapening (FeB 500 rwu per paal:
- 4 hoeKstaven tP 16 llTII.lang 3500 llTII
- 4 tU$Senstaven tP 16 1Im. lang 3500 llTII
Voorzieningen: geen
Met de paaJkop boVende waterspi egel
HellingpaaJ: verttcaa 1

Paallengte inheidi~te aantal

29.000 m. -25.000 m. 20.s!.
28.000 m. -24.000 m. 8 st.
28.500 m. -25. 000 m. 32 st.
28.000 111. -25. 000 m. 16 st.
27.000 m. -24.000m. 16 st.

.5.
Inheidi~te t.O.V. N.A.P.
Schad'ltafmeti~n van 420 x 420 t/m 450 x 450 llTII
Heiblok ter keuze van de aannemer
De palen akoestisen doormeten

Aarlbrengen moot met •voorgespannen betonpalen. moot
Situering: toerit oost. moot 6 t/n 10. zie tel: 821
Betreft: funderi ng tunnel

Heien betonnen palen.
Betreft: voorgespannen betonnen heipalen
Palen: volgens onderstaande tabel
SChachtatmetïngen 450x450 1Im
Beton: B55
Milieuklasse 4 (zeewater)
wapening: Kopwapening (FeB 500 HW!..) per paal:
-4hoekstaven tP 16 llTII.lang 3500 llTII
- 4 tussenstaven tP 161JJO. lang 3500 llTII

rzieningen: geen
de paalkop Dovende waterspiegel

Helling paal: verticaal

Paal lengte inheidiepte aantal

29.500 m. -27.000 m. 54 st.
29.000 m. -27.000 m. 54 st.
28.500 m. -27.000 m. 54 st.
27.500 m. -27.000 m. 32 st.
25;500 m. -25.000 m. 64 st.
25.000 m. -25.000 m. 64 st.

Inheidiepte t.o. v .N.A. P.
SChilchtatmetingen van 420)( 420 t/m 450 x 450 llTII
Heiblok ter keuze van de aannemer

.9 De palen akoestisch doormeten

Aanbrengen veld met.vibrocombi pa1en. moot
Situering: toerit oostzijde. moot IQ. zie tek. 821
Betreft: fundering tunnel

Aarlbrengen vibro-combinaf;iepalen met een betonnen
element. •
Vibra-combinatiepaal .tfl 550 llTII
Plaatstalen voet tP 590 mi door de aannemer te
ontwerpen en leveren. ..
Prefab-el ementen: voorge$pannenbetonnen. pal en.
volgens onderstaandetabf: 1

EEN- HOEVEELHEID
HElD RESUl TAATS-

VERPLICHTING

1.00 A

HOEVEELHEID
BOlMSTOF

92.00 l

322.00 L

32.00 l

32:00 L



92.40.03R Calandtunnel werkbestek Besteksdeel BOD~3320-0l
Civieltechnische werkzaamheden .
d.d. 31 maart 1999

BLADNR. : 82

BESTE!CS CATALOOUSNIJIMER
PQST- HOOfD" OEFICODE
Nl1+1ERCODE 1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

4 ..
.1. .
.9.

SChachtafmetingenprefabcelementen: 350)<350lII1l
Voorzieni nrrgen: ruw schachtopperv 1ak
Beton voor. prefab-elementen: B55
Mi1ieuk lasse 4 •(zeewater)
Wapeningvoor prefab-elementen:
Kopwapening(FeB 500 tWU per paal:
- 4 hoekstaven l1i 16 1II1l.lang 350n.1II1l
- 4 tussenstaven if> 16 1II1l.lang 35001ll1l
Mortel: grout B 35
MHieuklasse4 (zeewater)
Met de. paall<qp boven de waterspi egel
Hen i ng paa1: verticaa I

Paa11engte inhei di epte

28.00001. -28.000 m. 32 st.

317040411199

.3.
Inheidieptet.O. v. N.A.P.

5chachtafmetingen prefab-element· van 320 x 320 lllI1
t/m 350 x 3501ll1l
Heiblok ter keuze van de aannemer

Verwijderen betonnen paalkqppen
Situering: toeMt oost. Zie tek 820
Betreft de palen aangebracht volgens besteks-
pastnr. 317010.

Verwijderen betonnen paalkoppen.
Totaa l : 92 st
Vérwijdt::ren door middel van snellen
Langswapeni~.intaet laten en. uitbuigen
Verwijderen tot qp30 lII1lboven de onderzijde van
de betonconstructie
Paal van voorgespannen beton
SchachtdoorShedé 450 x 450 lII1l
Wapening onbes . Iaten uitsteken over 600 mn
Vrijgekomen mater en worden geacht voorde op-
drachtgever geen waardt::te hebben

Verwijderen betonnen paa 1koppen
Situering: toerit oost. moot 6 tlm 10. zie tek 821
Betreft de palen aangebracht volgens besteks-
postnr. 317020.

Verwijderen betonnen. paa1koqpen.
Totaa 1: 322 st.
Verwijderen door middel van snellen
Langswapening••intact .:laten en uitbuigen
Verwijderen tot op 30 ll11lboven de. onderzi jde van
de·betonconstructie
Paai van voorgespannen beton
SChachtdool"'snede450 x 450 ll11l
wapening. onbes 1atentritsteken over 600 lII1l
Vrijgekomen mate worden geacht voor de op-
drachtgevergeen waarde te hebben

Verwijderen betonnenpaalkoppen
Situering: toerit oost ,moot 10. zie tee. 821
Betreft de palen aangebraCht volgens besteks-
pastor. 317030.

Verwijderen betonnen paal koppen.
Totaal: 32 st.
Verwijderen door middeivan snt::l1t::n
Langswapening<intact laten en uitbuigen
Verwijderen tot oe 3Dll11lrovende onderzijde van

317041 411101

3.
.2.

317050 411199

. '7051 .411101

3.
.2.

317060411199

317061 411101

3.

EEN- HOEVEELHEID
HElD RESULTAATS-

VERPLICHTING

3.00 A

5.00 A

moot

HOEVEELHEID
l3OUWSTOF

101.00 L

A



.40.03R Ca1andtunnel werkbestek Besteksdeel BOO-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BLADNR. : 83

412199

OMSCHRIJVING

.2 ....
.1.3 ..

.3..2

de betonconstructie
Paa1 van voorgespannen beton
Schachtdoorsnede 350 x 350 mn
Vlapeningonbeschadigd laten uitsteken over 600 mn
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben

FUNDERINGSPALEN DIVERSEN

WINDSCHERM (MlDDEf§CHERM)

Verwijderen veld met betonnen palen.
Situering: windscherm (middenscherm) westoever.
zie tek. 901
Betreft funderingspalen bestaand windscherm

Verwijderen .betonnen palen.
Totaal; 23 st.
Palen: volgens onderstaande tabel
Paalpuntniveau: N.A.P.-15.00 m
De paalkop ligt boven de waterspiegel3..

.9.
paal atm. lengte aantal helling
in mn. in m.

400x400 19.35 1 st. 1:0
400x4oo 20.35 2 st. 1:0
400x400 19.73 16 st. 5:1
400x400 20.63 4 st. 6:1

.1. Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer
.3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-

drachtgever geen waarde te hebben

Aanbrengen veld mettu.bex çrortrnjecttepaten.
Situering: middenscherm westoever . zie tek 901.
Betreft: funderi ng windscherm

Aanbrengen tu.bex groutinjeeti epal en.
Totaal 8 st.
Palen volgens onderstaande tabel
Staalkwaliteit palen FeE 355
Hoogte werkterrein ca. N.A.P.+2.35 m.
Paa1kop boven waterspi egel
Voorzieningen: n.v.t.

paal afm. lengte aantal inhei- helling
in mn. in m. diepte

450/323/12 31.1
450/323112 33.7
450/323/12 34.8

-28.00
-31.00
-31.00

15:1
1:0
4:1 *

4 st.
2 st.
2 st.

* 6.60 g gedraaid
Inhei diepte i n meters t.o. v . N.A.P.

Beton: sterkteklasse.B35
Milieuklasse 4 (zeewater)
Kopneiwapening (FeB 500 HWUper paal:
8 staven 41 16·mn. lang 3500 l1TII

WINDSCHERM <ZUIDSCHERM)
Situering: windscherm (zutdseherm) aan westoever.

zie tek. 90B en 909.

Aanbrengen tijdelijke tu.bexpalen.
Situering: poer nr. 1. nabij combiwand

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTAAT$-

VERPlICHTING

veld 1.00 A

veld 1.00 A

st

st 2.00 A

t{)EVEELHEIO
BOUWSTOF

8.00 L

42.00 L



92.4D.03R calandtunnel werkbestek Besteksoeet BDD-3320-01
Civi el techni scne werkzaant1eden
d.d. 31 maart 1999

BLAllNR.: 84

BESTEKS CATALmJSl'lI.MR
POST- HOOFD- OEFICOOE
NLMRCOOE 1:2:3:4 :5:&

OMSCHRIJVING

Betreft tijdelijke funderingwindschenn met
stalen.ondersteuningsconstructie

Palen volgetlsonderstaande tabel
Hoogte werkterrein ca. N.A.P.+5.5m.
Paalkop boven waterspiegel
Voorzieningen: n.v.t.

afm, lengte aantal helling
paalpuntl in m.
buis
in ll1ll.

450/320/10 37.00 2 1:0

Tube><-buis~320xlOmm. zonder betonvuHing
Itlheidi epteN AP .-33 .50 m
Stalen·ondersteuningsconstructie 1assen aan tubex-
palen:
I1cA 550. 2 stuks lang 2.70 m kg
HEA550. 2 stuks lang 1.00m kg
HEA240. 4 stuk.s lang 1. 00 m kg
sChotjes. 44 x 14.4 x 2.5 cm3. lassenwssen kg
HEA550

319220 ·410299 Aanbrengen tubex-grout mject i epa1en .
Situeri ng: poer 2
palen volgens·onderstaande tabel
Hoogte werkterrein ca. N.A.P.+5.50 m.
Paal kop boven waterspiegel

atm.
paalpuntJ
buis
in mmo

lengte aantal helling
tnm.

•-- .9230410299

5&0/400112.5 35.50 3

Tubex-buis 1/>5&Ox12.5ll1ll
Inheidiepte ttlbex-palen: N.A.P.-33.5O m.
Beton: sterkteklasseB35
Mi1ï euklasse 4 Czeewater}
Kopnetwapening (FeS 500HWU per paal:
8 staven .rp 16 mmo1ang 3500 ll1ll

Aanbrengen tutlex-groot i nject i epa1en .
Situering: poer 3
Palen volgens.· onderstaande tabel

e werkterrein ca. N.A.P.+5.50 m.
kop bovenwaterspi egel

Voorzieni ngen: n. v . t.
arm. lengte aanta 1 he1li ng
paalpuntl in m.
buis
ïnll1ll.

560/4&0/12.5 25.50 1 st. 1 :0
560/4&0112.5 26.00 4 st. 5: 1

Tuf:>o.x-buisI/J 460><12.5ll1ll
Inheidiepte tubex-palen: N.A.P.-23.50 m.
Beton.: sterktel<lasseB35
Miheuklasse 4 (zeewater)
Kopnetwapening CFeB500 HWUper paal:
8 staven I/> 16ll1ll. lang 3500 mm

EEN- HOEVEELHEID
HElD RESULTAATS-

VERPLICHTING

3.00 A

m3

st
st

5.00 A

HOEVEELHEID
BOUWSTOF

2.00 l

900.00
335.00
242.00
13.00

3.00

12.00

5.00 L
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BLAONR.: 85

:::::::;-

.~~~Il'BESTEKSCATALOOtJSNlJ+1ER
:].··.·::.:.:::·.NPP~RHOOFD

CQOE
'- DEFICODE

• UlT'[;, 1:2:3:4:5:6

412101

~r319250 412111

~:r11~
,l~~:'

4819310

::J~~

~lml

))~~;:t1
•

U
ti: ~

:1 [:~

;1.lt19320

3.
.1.

.4.
.1.

3.
.1.
.8.
.1.

410299

410101

4.
.5.
.9.

411199

::11.119321411101

OMSCHRIJVING

Verwijderen betonnen pa1en.
Situering: onder windscherm aan zinksleufzijde
Palen: 400x400 rrm
Paanengte ca. 18.90 m.
Paalpuntn:iveau: N.A.P. - 14,90 m
Palen loszagen na aanbrengen ondersteunings-
constructie
Palen verwnjderen tijdens ontgraven zinksleuf
De paalkop 1i gt boven de waterspi ege1
Helling paal: verticaal
Paal lengte van 15 tot 20 m
Wijze van verwnjderen ter keuze van de aannemer

.3 Vri jgekomen:materi a1en worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben

Verwijderen stalen palen.
Situering: zuidscherm nabij combiwand en

windscherm
Betreft: tubex-palen van bestekspostnr.319210.

ioclustef onderdersteuningsconstructie
Palen: (/J320x10rrm. paallengte 37,0 m
HEA550, 2 stuks 1ang 2.70 m
Hl=...A550. 2 stuks lang 1. 00 m
HEA240, 4 stuks lang 1.00 m
De paa1kop 1i gt boven de waterspi egel
Hell i ng paal: verticaal
Paallengte van 35 m en groter
Wijze van verwnjderen ter keuze van de aannemer

.3 Vrijgekomen materialen worden geacht voor'de op-
drachtgever geen waarde te hebben

OVERKLUIZINGT. B.V. NECKARWEG

Aanbrengen veld met voorgespannen betonpalen.
Situering: noord- en zuidzijde zinksleuf t.p.v.

Neckarweg, zie tek. 904 en 905.
Betreft: fundering landhoofden t.b. v. over-

kluizing Neckarweg

Heien betonnen palen.
Bet reft: voorgespannen betonnen hei palen
Palen: volgens onderstaande tabel
SChachtafmetingen 3BOx380rrm
Beton: B55
Milieuklasse 4 (zeewater)
wapening: Kopwapening (FeB 500 HWL,)per paal
- 4 hoekstaven 4J 16 rrm. lang 3500 TII11
- 4 tussenstaven '4>16 rrm. lang 3500 rrm
Voorzi eni ngen: geen
Met de paalkop boven de waterspiegel
Helling paal: 5 1

Paan engte

27.500 m.

aantalinheidiepte

-24.000 m. 36 st.

.4.
.1.

Inheidiepte in m. t.o.v. N.A.P.
Schachtafmetingen van 380 x 380t/m 400 x 400mm
Heiblok ter keuze van de aannemer

Verwnjderen betonnen paal koppen
Betreft de palen aangebracht volgens besteks-
postnr. 319310.

Verwnjderen betonnen paalkoppen.
Totaal 36 st

EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
HEID RfSULTMTS- BOUWSTOF'

VERPLICHTING

st 4.00 A

st 2.00 A

veld 2.00 A

st 36,00 L

veld 2.00 A



92.40.03R calandtunnel werkbestek Besteksdeel 800-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden .
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BLADNR. : 86

3194

319410 410299

31941l4lD101

319420 411199

319421

32
321

3211

321110 419999

OMSCHRIJVING
EEN- HOEVEELHEID
HElD RESULTAATS-

VERPLICHTING

3..

.2.

Verwijdérèl1· door middel van snel 1en
Verwijderen tot op: 30 lI1l1 boven de onderzijde van
debetonconstrtlct ie
Paa1 van voorgespannen· beton
SChachtdoorsnede 380 x 380 lI1l1
waDening onbeschadigd laten .uitsteken over 600 llrn
Vr1jgekomeo materialen worden9eacht voor de op-
drachtgevergeen waarde te •hebben

OVERKLUIZINGT.8. V. MERSEYWEG

Aanbrengen veld met· voorgespal1nen~tonpa 1en.
Situering:. noord- en zuidzijdf: nnksleuft.p.v.

Mérseyweg. Zie tek. 906 en 907.
Betreft: fundering landhoofden t.l:>.v . over-

kluizingMerseyweg

Heien betonnen palen.
Betreft: voorgespannen betonnen .•heipa 1en
Palen:. volgéns·onderstaêlndetabel
Schachtatmetingen3BOx380nm
Betón:.B55
Milieuklasse 4 (zeewater}
Wapening: .geenko~pening
Voorzieningen: geen
t-'.et depaalkop boven de waterspiegel

Paallén9te inheidiepte

28.250 m. -22.000 m.
28.000 m. -23.500 m.

4.

3.

Il1heidiepte tom. t.O.V. N.A.P.
Schachtatmeti ngen l/an380 x 380 tlm 400 x 400 lI1l1
Heiblok ter keua:;Van de aannemer
De Palen aköesti schdoormeten

Verwijderen •betonnen paal koppen
Betreft de. palen aangebracht volgens testers-
pastnr. 319410.

Verwijderen betonnen paal koppen.
Totaal: 31 st
Verwijderen door middel van snellen
Verwijderen tot op .30 IlIIlboven de onderzijde van
dé betonconstructie
Paal. van. voorgespannen beton
Schachtdöorsnede 380· x 380 lI1l1

materialen worden geacht voor de op-
gever geen waarde te hebben

2.00

I- .ENJ:>AHWANDEN

~ TOERIT. WEST
Situering: open toerit westzijde. moot B tIro Il,
zie ték.833

LEV§REN·ENAANBRENGENSTALENCQ\1BI~END.M'WANDEN

Aanbrengen ttjdel i jke cornl:tiwanden.
[3etreft: aanbrengen buispalen endal1wanden.

rengen stalen palen.
Betreft :heienbuispa Ten tb.v. combiwanden
Palen: volgens onderstaande tabel
Palen met aangelaste sloten (hóekstuk C5)

31.00 L

26:00 L



Calandtunnel werkbestek Besteksdeel BOO-3320-01
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BlADNR. : 87

;l'llll~BESTEKS CATAL(XiUSNLMR
',:]',':,:,:,:,::'NPO,I~R HOOFCQDE''. 0- DEFICODE

UlTIl:. 1:2:3:4:5:6

2..
,1. .
,9.

.2.
.1.

)}l321113 410411
:::':r

!!!I!,~l"

.1130 411199

2 ..
.1. .
.4 ..
.9.
.1.

.1. .
.9.

.1. .
.1.
.1

OMSCHRIJVING

Paalpuntniveau: confonn tekening
Staalkwaliteit: Fe510

e werkterrein is N.A.P, + 5.50 ra
ng paal: verticaal

buispaal lengte aantal gewicht inhei -
in mn. in m. in ton diepte

iPl320114 19.000 26 222.64 -13.000

Inheidiepte tna. t.O.V. N.A.P.
Buisprofiel zonder voet
WijZe van aanbrengen ter keuze van de aannemer

Heien sta lendamwand.
Situering: tussen buispalen. zie tekening 833
Stalen damplanken: PU20
Lengte damwandplanken: 16000mn. 78 stuks
Geponste fa.briekssloten
Inheidiepte:N.A. P. -ID.DOOm. '
Met de planld<op.bovende waterspiegel
Helling damwand:verttcaa 1
Damplanken: lengtèklasse van 15.00 tot 20.00m
Aanbrengen als driedubbe 1e damplank
Heiblok ter keuze van de aannemer
Spuiten is niet toegestaan

Aanbrengen tijdelijke stalen danwandenA?26.
Betreft: damwandenaan noord- . zuid en Westzijde

Heien stalendanwand.
Stalen damplanken: A?26 volgens onderstaande tabel
Geponste fabrièkss 1aten
HelI ing danwand: vert i cao.1

lengte inheidiepte aantal gewicht

16.000 m. -10.000 m. 144 st. 224.98
19.000 m. -13.000 m. 72 st. 133.59

Inhei di epte t.O.V. N.A.P.. gewicht in tonnen,
Aanbrengen als dubbele damplank
Heiblok ter keuze van de aannemer
Spuiten is niet toegestaan

Voorzieni ngen aan buispa 1en.
Situering: toerit westzijde. moot 8 t/m 11
Betreft buispalen combiwandentijdens uitvoering.
Oe buizen voorzien van bouwstaa1net. t . IJ. v .
vei 1igheid.
Oe leverantie van de benOdigde materialen wordt
seacht te zi jn .begrepen i n deze bestekspost.

VERWIJDEREN STALEN CCM3I- EN D~N

Verwijderen stalen combiwanden. st
Betreft tijdelijke combiwanden aangebracht volgens
bestekspostnr. 321110
Nauitvoeren betonwerk en aanvull ingen cOO'.biwanden
met bijbehorende onderdelen verwijderen.
Bovenzijde wandenboven ,waterspiegel
Helling wanden: verticaal
Wijze van verwijderen ter keuze aannemer
Spuiten is ni et toegestaan
tijdens het verwijderen van debuis.paJen dient de
grond uit de buispalen te zijn achtergebleven

ton

st

ton

gld

EEN-HEID HOEVEELHEID
RESUlTMTS-
VERPLICHTING

3.00 A

2.00 A

HOEVEELHEID
BOIJWSTOF

105.58 L

358.57 L

N



92.4D.03R lall::ltullne1 werkbestek Besteksdeel BOO-3320-01
ei vt el tec:hni werkzaantleden

BLADNR.: 88

BESTEKS CATALmu5NlM'-iER
PO$T- HOOFD'- OEFlCODE
NlM'-iERCODE 1:2:3:4:5:6

321220 410499

·'<22

.5221

322UO 419999

322111 411399

322H2 410499

322113 410117

322114410411

2 ..
.1. .
.9.

OMSCHRIJVING

toegestaan omde combiwanden af te branden
een niveau Vl1 2.50 m beneden het toekOlllStige

maaiveld
VrijkOOlendematerialen worden .geacht voor de
opdrachtgever geen waarde hebben.

Verwijderen stalen danwanden.
Betreft ti jdel iJkeclanwandél1aa09ebracht vol gens
bestekSpOstnr .321120
Na uitvoeren betonwerK en ·aanvulli ogen dallWanden
met. bijbehorendèonderdelen .verwijderen.
Bovenz5jde •wanden boven waterspiegel

wanden: verticaal
van verwijderen ter keuze aannemer

iten •ts .niet. toegestaan
Vr roaterialenwordengeacht voor de
e gever. geen waarde te hebbel1.

IN-SITU lUNNEL WEST

LEVËRENENAANBRENGENSTALENCOMBI- .EN~N

Aanbrengen tijdel ijke eolllbiwanden.
Situering: in-situtunnel westzijde.

moot 12 tlm 16. zt e tek, 832
Betreft: aanbrengen.slotdichting. slotverflikkers.
bui spa1enendanwanden.

Slotdichttogdanwanden
Alle hei sloten. vanaf· de bovenkant·· van de wand tot
NAP. -20.00m. toepassen van slotdichtings-
materiaal CBELTAN).

Toepassen slotverklikkers
Ter controle van het zich in het slot bevinden
van de danwandplanken in de sloten van de
bui spa 1en op 1.0meter vanaf de onderkal1t van de
PU-profielen. s lotverkl i kkersaanbrengenen na
inheien van elke .tussenplank aflezen.

Aanbrengen stalen palen.
Betreft: heienbuispalen t.b.v. combiwanden
Pal en: volgens onderstaande tabel
Palen met aangelaste sloten (hoekstuk CS)
6 palen met aangelaste sloten t.p.v. compartimen-
teringsschennen. van N.A.P.+6.00m. tot NAP.
-20,oOm.
Staal kwaliteit: Fe510
Hoogte werkterrein is N.A.P. + 5.SO m
Helling. paal: •..vérti caa1

buispaal lengte aantal
in mn. inm.

/fJ1420115 26.SOO 10 st .
. iP1420/15 26.000 42 st.
/fJ1520/16 29.000 5 st.
/fJ1620118 30.000 5 st.

Inhe1diepte jnm. t.c.v. N.Ä.P.
Buisprofiel zonder voet
Wijze van aal1brengenter keuze van de aannemer

Heien stalen ·oonwand.
Situering: tussen bui spal en. zie tekening 832
Stalen damplanken: PU 20. zieOl1dérstaandetabel

EEN- HOEVEELHEID
HElD RESULTAATS-

VERPLICHTING

st 3.00 A

2.00

st

HOEVEELHEID
BOUWSTOF

6520.00

126.00 L

62.00 L

377.15 L
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BLADNR.: 89

DEfICOOE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

Totaal 171 st.
Geponste fabriekssloten

2. . Met de plal1kkopboven de waterspiegel
.1. . Helling danwand: verticaal

.9.
lengte PU20 inheidiepte aantal gewicht

26.500 m. -20.000 m. 24 st. 53.81
26.000 m. -20.000 m. 147 st. 32:3.34

InheidJeptet.o.v.N.A.P .• gewicht in tonnen.
Aanbrengen als driedubbele damplank
Heiblok ter keuze van de aannemer
Spuiten is ni et toegestaan

Heien stalen ctanwan<1.
Situering: tussen buispalen. zie tekening 832
Stalen daillplanken: PU 20. zie onderstaande tabel
Totaal 8 st.
Geponste fatiriekssloten
Met de plankkop boVen de waterspiege 1
Helling damwand: verticaal

lengteflU20 inhei diepte aantal

26.000 m. -20.000 m. 8 st.

2 ..
.1. .

.9.

Inheidiepte t.o.v. N.A.P.. gewicht in tonnen .
. 1.. Aanbrengen al sdl.lbbe 1e damplank
.L Heiblok ter keuze van de aannemer

_1 Spuiten is niet toegestaan

Aanbrengen pennanente stalendanwanden.
Situering: in-situ tunnel westzijde t.p.v. moot 12

zie tek.832
Betreft: compartimenteringswanden Al18

Heien stalen·damwand.
Sta 1en damplanken: ·Al18
Lengte lanken: 26000 mn. 2x64 stuks.
inclusi anken.
Geponste fabriekssloten
Inheidiepte:N.A.P. -20.000 m.
HeIl i ng damwand: vert i caa1
Damplanken: lengteklasse van 23.00 tot 26.00 m
Aanbrengen als dubbele damplank
Heiblok ter keuze van de aannemer
Spuiten i s niet toegestaan

.1. .
.6 ..
.1. ..l.

.1

..

.1. .
.7..
.1. .

.1.

Aanbrengen pennanente stalen damwanden. st
Situering: in-situ tunnel westzijde t. p. v: moot 16

zie tek. 832
Betreft: comparti menteri ngswanden Al36

Heien stalen damwand.
S"taa1kwaliteit:GRADE E430SP
Stalen damplanken:Al36
L damwandplanken: 26000 an. 62 stuks.
i usièf pasplank
Inheidiepte:N.A.P.-20.000 m.

ste fabriekssloten
Heling damwand: verticaal
Damplanken: lengteklasse van 26.00 tot 28.00m
Aal'lbrengen als dubbele damplank
Heiblok ter keuze van de aannemer
Spuiten is niet toegestaan

EEN- HOEVEELHEID
HElD RESULTMTS-

VËRPLICHTING

ton

ton

1.00 A

ton

HOEVEELHEID
BOlJWSTOF

17.60

247.41 L

197.02
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BU\DNR. : 90

BESTEKS . CATALOOllSNU'+lER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING
NlMR CODE 1:2:3:4:5:6

322140 419999 . Aanbrengentijdelijke cÖlllbiwanderL
Situering: in-situ tunnel westzijde.

moot 17t/m 21. zie tel;. 831
Betreft: aanbrengen slotdichting. slotverklikkers.
buispalenendallWanden.

Slotdichting dallWanden
Alle heisloten vanaf de bovenkant van de wand tot
N.A.? -2o.00m. toepassen vanslotdichtings-
materiaal (BELTANJ.

322141 411399

322142410499

.322143 410117

2 ..
.1. .
.9.

'~?214441041l

2 ..
.1. .
.9.

322150 419999

.2 ..
.1.

.9..
.1.

1

EEN-HEID

st

Toepassen.slotverklikkers
TercOlltrole •vanht!t zich in het slot ·bevil'lden
vandédamr/andplanken .in de. sloten van de
buispalenClP 1.0~ter vêjnaf de onderkant van de
PU-profielen.slotverkHkkersaanbrengen en na
inheien vanelkewssenplank afleZ:en:

Aanbrengenstal~palen.
Betreft: heien buispalen.t.b. v . cÖlllbiwanden
Palen: volgensonoerstaande tabel
Palen met aangelaste sloten (hoekstukCS)
2 palen met•aangelaste slotent.p:v .••cOl1lpartimen-
teringsschermen van N.A.P.-+6.00m. totRA.P.
-24.00 11l.. .. .
Staalkwaliieit:buispalell4>2D20124:
overige palen. staalkwêlliteiiFe510
HoogiewerkterreinisN.A. P: +5.50 .
Helling paal; verticaal .

buispaal
in lIJn.

aantallengte
in 11l..

t/J15201l6
t/J1520/16
t/J1620/18
/fJ1720/19
/fJ1820/19
t/J2020!21

29.000
33.000
30.000
34.000
35.000
36.000

··23.000
-27.000
~24.000~28.000
-29.000
-30.000

Inheidiepte inm. t.O.V. N.A.P.
Buisproftelzooder·voet
Wi jze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

Heien stalen dallWand.
Situering: tassen buispal en. ztetekem ng
Stalen damplanken: PU20. zie onderstaande tabel

nstefabriekssloten
de plankkClPooven de waterspiegel
ling damriahd:verticaal

tOl'l

lengte

26.000m.

i nheidi epte

-20.000 m.

Inheidiepte t.o.V. M.A.P.. gewicht in tonnen .
Ml1brengen als dubbele en driedubbele damplank
Heiblok ter keuze van.de aannemer
Spuiten is niet toegestaan

Aanbrengen stalen cÖlllbiwanden.
Situering: iJl-situ tunnel westzijde ..

moot 21. ti e tek. 831
Betreft: aanbrengenslotdichting. slotverklikkers.
buispalenen damwanden.

HOEVEELHEID
BOlkJSTOF

5330.00 L

134.00

66.00

312.34

A



03R C81andtunnel werkbestek Besteksdeel BDD-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
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BLADNR.: 91

BESTEKS CATALffiUSNl:.t+1ER
HOOFD- DEFICODE
CODE 1:2:3:4:5:6

410411

2..
.1. .

.9.

2 ..
.1. .

.9.

OMSCHRIJVING

Slotdichting danwanden
Alle heisloten vanaf de bovenkant van de wand tot
N.A.P.-20.00 m. toepassen van slotdichtings-
materi ae1 (BELTAN).

Toepassen slotverklikkers
Ter controle van het zich in het slot bevinden
van de danwandplanken in de sloten van de
buispalen op 1.0 meter vanaf de onderkant van de
PU-profielen. slotvetklikkers aanbrengen en na
inheien van elke tussenplank aflezen.

Aanbrengen stalen palen.
Betreft: heien buispalen t.b. v.combiwanden
Palen: volgens onderstaande tabel
Palen met aangelaste sloten (hoekstuk CS)
2 palen met aangelaste sloten t.p.v. compartimen-
teringsschermen van N.A.P. +6.00 m. tot NAP.
,24.00 m.
Staalkwaliteit: Fe510
Hoogte werkterrein is NAP. + 5.50 m
Helling paal: verticaal

buispaal lengte aantal gewicht inhei -
in 1lIIl. in m. in ton diepte

1/)2020/21 36.000 5 st 188.21 -30.000

.2 ...1.
Inheidiepte in m. t.o.v. N.A.P.
Buisprofi el zonder voet
Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

Heien stalen danwand.
Situering: tussen buispalen. zie tekening
Stalen damplanken: PU20. zie onderstaande tabel
Geponste fabriekssloten
Met de plankkop boven de waterspiegel
He11i ng danwand: vert i caa1

lengte inhei diepte aantal gewicht

26.000 m. -20.000 m. 10 st. 22.00

Inheidiepte t.O.V. N.A.P.. gewicht in tonnen .
.9.. Aanbrengen als dubbele en driedubbele damplank

.1. Heiblok ter keuze van de aannemer
.1 Spuiten is niet toegestaan

Aanbrengen pennanente stalen damwanden. st
Situering: in-situ tunnel westzijde t.p.v. moot 21

zie tek.831
Betreft: coovartimenteringswanden Äl26

Heien stalen damwand.
Geponste fabriekssloten
Stalen damplanken: Äl26
Lengte danwandplanken: 30000 1lIIl. 62 stuks.
inclusief pasplank
Bovenzijde dànwand NAP. +6.00 m.
lnheidiepte:N.A.P. -24.000 m.
Met de plankkop boven de waterspiegel
Helling danwand: verticaal
Aanbrengen als dubbele damplank
Heiblok ter keuze van de aannemer
Spuiten is niet toegestaan

EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS- BOUWSTOF

VERPLICHTING

m 390.00 L

st 10.00 L

st 5.00 L

ton 22.00 L

ton 181.35 L



92.40.03R Calandtunnel werkbestek Besteksdeel BOO-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden

31 maart 1999

BlAONR.: 92

BESTEKS CATALOOUSNU+1ER
POST- HOOFD- !:lEFICOOE
NLMR CODE 1:2:3:4:5:6

322170 419999

322171 411399

322172 410499

~22173410117

322174410411

322180411199

3222

322210 410499

2.
.1. .
.9.

2 ..
.1. .
.9.

(}IISCHRIJVING

Aanbrengen tijdelijke combtwanden.
Situering: in-situ tunnel kopwand. ()Ostzijde.

t.p.v. moot 21 zietek. 831
Betreft: aanbrengen slotdichting. stotverkl tkkers ,

buispalen en danwanden.

Slotdichting danwanden
Alle heisloten vanaf de bovenkant van de wand tot
N.A.P.-20.0Q m. toepassen van sI otclichti ngs-
materi aa1 (BELTANL

Toepassen slotverk)ikkers
Ter controle van het zich in het slot bevinden
van de danwandplanken i n de s loten van de
buispalen op 1.0 meter vanaf de onderkant van de
PU-profielen. slotverklikkersaanbrengen.en na
inheien van elke tussenplanka1'lezen.

Aanbrengen sta ten palen.
Betreft: heien buispalen t.b. v . combiwanden
Palen: volgens onderstaande tabel.
Palen met aangelaste sloten (hoekstuk CS)
Staalkwaliteit: Fe510
Hoogte werkterrein is NAP. + 5.50 m
Helling paal: verticaal

buispaal lengte aantal gewicht inhei·
in rrm. in m. in ton ... diepte

(/)1320/14 29.500 15 st 201.56 -24.000

Inhei diepte t.O.V. NAP.
Buisprofiel zonder voet
!Nijze van aanbrengen ter keuze van de. aannemer

Heien stalendanwand.
Situering: tussen buispalen. zie tekening
Stalen damplanken: PU 20. zie onderstaande tabel
Geponste fabriekssloten
Met de plankkOp boven de waterspiegel
Helling danwand: verticaal

lengte inheidiepte aantal gewicht

25.500 m. -20.000 m. 32 st. 69.03

Inheidiepte t.o.v. N.A.P.. gewicht in tonnen.
Aanbrengen als dubbele damplank
Heiblok ter keuze van de aannemer
$pUiten is niet toegestaan

Voorzieningen aan buispalen. gld
Situering: insitu ttlnnel westzijde. IllOOt12 t/m 21
Betreft buispalen COOIbiwandentijdens uitvoering.
De buizen voorzi en van bouwstaa1net. t. b. v .
venigheid.
De.leverantie van de·benodigdematerialen wordt
geacht te zt jo begrepen i n deze besteespost .

VERWIJDERËNSTALENCOMBIWANDEN

Verwijderen stalen combiwanden. st
Betreft tijdeJijke combiwanden aangebracht voJgens
bestekspostnr. 322110. 322140 en 322170.
Na.uitvoeren betonwerken aanvuJJingen combiwanc!en
met bijbehorende onderdelen verwijderen. excJust ef

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS-

VERPUOffING

1.00 A

m

st

st

ton

7.00 A

HOEVEELHEID
BOllWSTOF

1224.00 L

32.00

15.00 L

69.03 L

N



Calandtunne 1 werkbestek Besteesdeel BOO-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

ililii: BESTEKS CATALOOUSNlYMER
:;;;:;:POST - HOOFD- DEHCOOE
NlM'1ERCODE 1:2 :3:4: 5:6

11:111

,:,:.:3231

1.1.1~3110

I
}323111

;23112

419999

562101

562199

2.

. 9 ..
.2.

2.

OMSCHRIJVING

de. cllllbiwan<ît. p. v : de centrale doorsteek (zie
tek. ·882) en 6 buispalenmet tussengelègen vul-
planken t.p.v.moot 21.
BQvenzijde cOllbiwandenbov€nwaterspiege 1
tk11ling wan<îen:verticaal
. ïze van verwijderen ter keuze aa11l1emE!r

Spuiten isniett0€gestaan
Tijdens het verwijelerenVall de buispalen dient de
grond uit debUispalen tei:jjn. achtergebleven
tk1t is toegestaan.om dec<lmbiwanden af tebranelen
op een niveau vn 2.50 moonèden het toekomstige
maaiVeld
Vrijkomenctematerialen woroengeacht voor de
opdrachtgever geen waarde te. hebben.

LEVEREN EN AANBRENGEN STALEN· COMBI - EN DAl4.JANDEN

Aanbrengen pérmanente. cllllbiwanden.
Situatie: •zinksl~fwestoever. moot

zietek,830en831
Betreft: aanbrengen coating. slotdichting.
slotverklikl::ers.buispalenen damwanden.

Voorbehandelen staal. nieuwbouw.
Betreft: vQOrbehandelencombiwandt. b.v. .aan-

coating. ca. 2717 m2
jae wanden voorbehandelen van bovenkant tot

N.A.P.-4.001li. . .'. .
Reinigen. voorafgaand aan het stralen.
ter keuze aannemer i.o,m. de directie
Gritstralen Sa 2.5 ' .
SUaalmiddelvoor. herhaa lel gebruik

,1 Afi;.Olllendstraalmiddel en vui lopl/angen, .verzamelen
in container{s). en vervoeren naar een door het .00"
voege!gezag erkende inrichting

Aanbrengen teervrijeepoxy coating
Betreft: Teervrije-epoxy coating· van bovenkant
dagzi jele cOlllbiwandtot N.A.P. -4.00 m.
Twee-componentenepoxy-polyamide primer type
Sigmacover primer 7413 of gel ijkwaardig.
Twee-componentenepoxy-polyamide coating type
Sigmacover ICP coating 7463 (zwart) of
gel ijloolardig.
Laagdikten conform deel 3 artikel 56.22:04 lid

Slotdithting dalIWandel'l
Alleheislotenvanafde bovenkant van de wand tot
NAP. -8.00 m.toepassen van slotdichtings-
materiaal <BELTANJ.

Toepassen slotverklil::kers
Ter controle van. het zich in het slot beVinden
vandedarrwandpl ankenü1 de sloten van •de
buispalen op. 1.o meter llanaf de onderkant van de
?U-profielen. slotverklikkers aanbrengen .en na
inheien van elke tussenplank aflezen.

Aanbrengen stal en palen.
Betreft: hei en buispalen t.b. v. cllllbiwanden
Palen: volgens onder~taande tabel.
Palen met aangelaste sloten (hoekstuk
Staalkwaliteit: .)(70
Hoogte werkterrein is N.Ä.P, + 5.50 m

EEN- HOEVEELHEID
HElD RESULTMTS-

vERPLICHTING

2.00

BLADNR. : 93

l-iOtVEELHE ID
BOUWSTOF

A

2717.OQ

5434,00

l

3168.00

164.00

84.00



92.40.03R Calandtunnel werkbestek Besteksdeel BOO-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BLADNR. :

BESTEKS CATAlOGUSNl:JM"1ER
POST· HOOFD- DE:FlCOOE
NIJ+1ERCODE 1:2:3:4:5:6

?3116 410411

323120 ·419999

.3121 562101

323122 562199

2 ..
.1. .
.9.

2.
.9 ..
.2.

O'1SCHRIJVING

.1. Helling paal: verticaal
.9.

bui spaa 1 1engte aantal
in mmo inm.

1/>1720122
1/>1720/22
1/>1720/22
1/>1420/18
1/>1420/18
1/>1620120
1/>2020/22
1/>2020124

91.16
513.80
493.54
57.85
378.82
415.68
121.59
132.64

33.000
31.000
33.500
31.000
29.000
31.000
37,000
37.000

3 st.
18 st.
16 st.
3 st.

21 st.
17 st.
3 st
3 st

Buisprofiel 4ondervoet
Wijze van aanbrengen ter keuze vandeaal1l'lemer
Aanbrel1genmeetbuisjesen meten· conformooel 3
artikel 41.22.05 Hd09

.2.

Heien sta 1endallNl'and.
Situering: tussen buispa 1en .zie~ekening
Stalen damplanken: PU20. zie onderstaande tabel
Totaal: 164·st.
Geponste fabr1ekssloten
Met de plankkop boven de waterspiegel
Hell ing damwand: verticaal

Inheidieptet.o. v.N.A.P .. gewicht
Aanbrengen als dubbel e damplank
HeiblOKter keuze van de aannemer
Spuiten i s niet toegestaan

Aanbrengen permanente combiwanden. in delen.
Situatie: zinksleuf westoever . moot bI tlm b5.

zie tek.829
Betreft: aanbrel1gen coating. slotdichting.
slotverklikkers. buispalen endanwal'lden .

Voorbehandelen staal .• nieuwbouw.
Betreft: voorbehandelen combiwandt.b. v.aan-
brengen coating. ca. 2100 In2.

ijde wanden voorbehandelen van bovenkant tot
.1'.-4.00 m,

Reinigen. voorafgaand aan het stralen.
ter keuze aannemer i .o.n, de directie
Gritstl"'alen sa z .5
Straalmiddel voor hemaald gebruik

.1 AtkOlllendstraalmi ddel en vuil<oRVilngen. verzamelen
in contaJner(s) en vervoerennailrEeen. dporhet be-
voegd gezag erkende inl"'ichtil19 .

Aanbrengen teervrijeepoxy coating
Betreft: •.Teervri je-epoxy coatt ng van bovenkant
dagzijde combiwandtot N.A.P.-4.00 m.
Twee-componenten epoxy-polyamide primer. type
Sigmacover primer 7413 of gelijkwaardig.
Twee-cOJllPOnentenepoxy-polyamide coating type
Slgmacover TCPcoating 7463 (zwart) of
gelijkwaardig.

lengte

27.000m.
26.000 m.
26.000 m'
24.000 m.

i nhei diepte

-20.000 m.
-20.000 m.
-22.000 m.
~20.000 m.

.1.

HOEVE€LHE ID
HElD RESULTAATS-

VERPLIClflJNG

st

6.00 A

HOEVEELHEID
BOUWSTOF

18.00

344.49

2100.00 L

4200.00



92.40.03R ca1andtunne1 werkbestek Besteksdeel BDD- 3320- 01
Civieltechnische wert.zaalilheden
d.d. 31 maart 1999

BLADNR. : 95

2 ..
.1. .

.9.

2 ..
.1. .

.9.

CffiCHRIJVING

Laagdikten confonn deel 3 artikel 56.22.04 lid 01.
Slotdichting dalJwanden
Alle heisloten vanaf de bovenkant van de wand tot
N.A.P.-8.00m. toepassen van slotdichtings-

riaal fBELTAN}.

Toepassen slotverklikkers
Ter controle van het zich in het slot bevinden
van de da1lltJêlndplankenin de sloten van de
buispalen op 1.0 meter vanaf de onderkant van de
PU-profiel en. s lotverk1i kkersaal'lbrengen en na
inheien van.elke tussenplaht·aflezen.

Aanbrengen stal en .pa1en.
Betreft: heienbuispalen t.b.V. combiwanden
Palen: vOlgensonderstaal'lde tabel.
Palen met aangelaste sloten (hoeKStuk.C5)
StaalKwaHteit; X70

e werkterreinis N.A.P. + 5.50 m
i ng paa1: verticaal

buispaal lengte aantal gewicht inhei-
in !ml. in m. in ton diepte

4l1620f22 34.000 3 st. 89.61 -30.000
ift172fJ/22 36.500 1 st. 34.04 -32.500
ift1720/24 34.730 4 st. 141.35 -32.500
ift1720/24 36.500 3 st. 111042 -32.500
411720/24 34.000 2 st. 69.19 -30.000
1/11720/26 36.500 4 st. 160.94 -32.500
411720/26 34.730 2 st. 76.57 -32.500
1/)1820/25 34.000 6 st. 228.79 -30.0001/)1820/25 36.550 16 st. 654.97 -32.500
411820/25 37.500 Sst. 210.29 -33.500
ift1820f25 35.950 4 st. 161.28 -32.500
ift1820f25 34.730 1 st. 38.95 -32.500
iftl820f25 35.950 4 st. 161.28 -32.500
iftl820f25 35.500 1 st. 39.81 -32.500
q>1820/25 36.580 3 st. 122.81 -33.500

.2.. Buisprofiel zonder voet
.1. Wijze van aanbrengen ter keuze van de. aannemer

.9 Aanbrengen meetbuisjes en meten conform deel 3
artikel 41.22.05 lid 09
Heien stalen danwand.
Situering: tussen buispalen. zie tekening 829
Stalen damplanken: PU 20. zie onderstaande tabel
Totaal 120 st. inclusiefpasplahten
Geponste fabriek5s1oten
Met de plank.kop boVen de waterspi egel
Hel1i ng danwand: vert i caa 1

lengte

26.500 m.
25.950 m.
26.950 m.
27.500 m.
27.500 m.
26.730 m.
28.500 m.
29.500 m.
28.500 m.
29.500 m.

i nhei di epte

-22.500 m:
-22.500 m.
-Z3.500m.
-23.500 m.
-23.500 m.
-24.500 m.
-24.500 IJl.
-25,500 m.
-25.500 m.-26.500m.

aantal

24 st.
6 st.
6 st.

24 st.a st.16 st.
6 st.145t.
2 st.
2 st.

gewicht

53.81
13.17
13.68
55.84

6.98
36.18
14.47
34.944.82
4.99

EEN- HOEVEELHEID
HElD RESULTAATS-

VERPLICHTING

m

st

st

ton

HOEVEELHEID
BOUWSTOf

2115.00

120:00 L

14.00 L

285.32 L



92.40.03R calandtunnel werkbestek Besteksdeel BOO~3320~Ol
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BLADNR. : 96

13ËSTEKS CATALOOJSNI.MR
POST- Hl)()ffi-·I. DEFICQl)E
NLMRCODE .·1:2:3:4:5:6

323130419999

323131 562101

2.
.9..
.2.

323132 .562199

323133 .411399

323134 410499

323135410117

9 ..
.1. .
.9.

OMSCHRIJVING

13û.500 m. I-26.500m ...• ,. 18 st. 46.45 I
lnheidiepte t.O.V. NAP .. gewicht in tonnen.

Aanbrengen al s .dubbele damplank
Heiblok ter keuze van de aannemer
Spuiten is niet toegestaan

Aanbrengen permanente combiwanden.
Situatie: ztnksleuf westoeverbeéindiging nabij

caland kanaal. moot c1enc2. zie
tekening 828.

Betreft: aanbrengen. coati ng.• slotdichtil19.
slotverk likkers . bui spa1en endaliwanden.

Voorbehandelen staaî. nieuwbouW.
Betreft: VOOrbehandelencombiwandt.b.v. aan-
brengen coatil19. ca. 385 m2
Dagzijde wanden voorbehandelen van bOvenkant tot
N.A.P. -4.00m.
Reinigen. voorafgaand aan het stra len.d.m. V. :
ter keuze aannemer i. o.m. de di reeti e
Gritstralen Sa 2.5
Straalmiddelvoor herhaaldgébruik

.1 AfkOOlendstraalmiddel en vuil opvangen.verzamelen
in container(s} en vervoeren naar een door het 00-
voegdgezag erkende· inrichting

Aanbrengen.teervri je· epoxy coating
Betreft: Teervrije-ePûX,Y coating van bovenkant

jde cQllbiwandtot .N.A.P.~4.•00 m,.
conponenten epoXY~PûlYamideprimer.type

$igmacover primer 7413 of gel Ükwaardig.
Twee-canponenten epoXY-polyamidecoating type
S' cover rep coattng 7463 (zwart) of

·kwaardig.
Laagdikten confonn deel 3 arti ke156 .22.04 1i d Ol.

Slotdichting.dar1wanden
AHe heisloten vanaf de bOvenkant vanaewand tot
N.A.P.~8.00 m. toepassen vanslotdichtings-
materiaal <BELTAN).

Toepassen slotverklikkers
Ter controle van het zich in het ,slot bevinden
van de danwandplanken i n de sloten van de
buispalen op 1.0 meter vanaf de onderkant van de
PU-profielen.slotverkHkkers aanbrengen en na
inheien van elke tussenplankaflezen.

Aanbrengen stalen palen.
Betreft: heienbuispalen t.b. v . combiwanden
Palen: volgensoncterstaande tabel.
Palen met aangelaste sloten (hoekstuk CS)
Staalkwaliteit: )(70
Met de paalkop oovenen onder de waterspiegel
Helling paal : verticaal

buispaa 1 lengte aantal gewicht
in llIll. tns. in ton

1/>1520/18
q)10161l3
q) 914/11

37.500
2'6.250
23.000

12 st
lOst
3st

304.54
87.03
43.52

-33.50
-31.50
-17.60

.2.
Inheidiepte inm. t.o.v. NAP.
Buisprofi el zonder voet

EEN- HOEVEELHEID
HEIO RESlJLTMTS-

VERPLICHTING

st 2.00 A

m2

m2

m

HOEVEELHEID
BOlJtJSTOF

385.00 L

770.00

420.00 L

48.00 L

25.00 L



::::::::,92.40.03R
;1

calandtunnel werkbestek Besteksdeel BOO-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BlADNR. : 97

BESTEKS CATAlOSUSNlMR
POST - HOOFD- DEFICOOE
NlJMI1ER.CODE 1:2:3:4:5:6

419999

410411

419999

411399

410499

410117

9 ..
.1. .

.9.

3 ..
.1. .

.9.

(M)CHRIJVING

Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
Aanbrengen meetbuisjes en meten conform deel 3
artikel 41.22.05 lid 09

Heien stalen danwand.
Situering: tussen buispalen. zie tekening
Stalen damplanken:PU 20. zie onderstaande tabel
Totaal: 50 st .. inclusief pasplanken
Geponste fabriekssloten
Met de plankkop boven en ÖI1derde waterspi egel
Helling danwand: verticaal

lengte inheidiepte aantal gewicht

31.000 m. -27.000 m. 24 st. 59.16
22.250 lll. -27.500 lll. 20 st. 37.65
20.500 lll. -29.000 m. 6 st. 11.95

Inheidiepte t.O.V. N.A.P.. gewicht in tonnen .
. 1.. Aanbrengen als dubbele damplank

.1. Heiblok ter keuze van de aannemer
.1 Spuiten i s niet toegestaan

Aanbrengen permanente stalen danwanden.
Situering: Zinksleuf westoever beeindiging nabij
Caland kanaal. t.p.v. moot c2. zietek. 828

Heien sta 1en danwand.
Geponste fabriekssloten
Stalen damplanken: Al18 en AZ36. volgens
onderstaande tabel
Met de plankkop onder de waterspi egel
Helling danwand: verticaal

Type lengte aantal géWicht inhei -
damplank in lll, in ton diepte

AZ18 20.750 28 st 37.47 -29.000
AZ36 18.000 38 st 69.37 -31.500

Inheidiepte t.O.V. N.A.P.
.1.. Aanbrengen als dubbele damplank

.1. Heiblok ter keuze van de aannemer
1 Spuiten is niet toegestaan

Aanbrengen tijdelijke combiwanden.
Situatie: vleugelwanden zinksleuf westoever
beeindiging nabij Caland kanaal. zie tekening 828
Betreft: aanbrengen slotdichting. slotverklikkers.
buispa 1en en daIlwanden.

Slotdichtingdàmwanden
Alle heisloten vanaf de bovenkant van de wand tot
N.A.P.-8.00 m. toepassen van slotdichtings-
materiaal (BELTANL

Toepassen slotverklikkers
Ter controle van het zich in het slot bevinden
van de ctanwandplankenin de sloten van de
bUispal en op 1. 0 meter vanaf de onderkant van de
PU-profielen. slotverklikkers aanbrengen en na
inheien van elke tussenplank aflezen.

Aanbrengen stalen palen.
Betreft: heien buispalen tb.v. combiwanden
Palen: volgens onderstaande tabel.

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESUlTMTS-VERPLICHTING

st

ton

st 2.00 A

ton

st 2.00 A

m

st

st

HOE\lËELHEIO
BOUWSTOF

6.00 L

107.22 L

133.84 L

1056.00 L

44.00 L

22.00 L



92.40.03R Càlandtunnel werkbestek Besteksdeel BDD-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BLADNR. : 98

BESTEKS CATAI.JXiUSNtMR
POST- HOOFD- DEFICODE
NlMRCODE 1:2:3:4:5:6

323154410411

323160 419999

323161 411399

__3163 410411

323170 411199

()1SCHRIJVING

2 ..
.1. .
.9.

Palen met aangelaste sloten (hoekStuk CS)
Staalkwaliteit: X70
Hoogte werkterrein is N.A.P. + 5.50 m
Helling paal: verticaal

buispaal lengte aantal gewicht inhei-
in sm. in m. in ton .. diepte

1/>1016/14 27.000 4 st 38.44 -23.000
1/>1120/13 26.250 5 st 47.89 -22.250
1/>1120/15 29.750 4 st 49.83 -25.750
1/>1220/13 29.000 4 st 46.05 -25.000
r/!1220/15 31.250 5 st 7L21 -27.250

.2. Buisprofiel zonder voet
Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

Heien sta len .darrwand.
Situering : tussen bui spa1en ..•zi e .tekening
Stalen damplanken: PU20. zie onderstaande tabel
Totaal: 66 st.
Geponste fabriekssloten
Met de plankkop boven de waterspiegel
Helling darrwand: verticaal

2 ..
.1. .
.9. ...

lengte inheidiepte aantal gewicht

24.000 m. -20.0aOm. 39 st. 79.19
25.000 m. -21,000 m. 27 st. 57.11

. .

.9.
Inheidiepte t.O.V. NAP .. gewicht in tonnen .

Aanbrengen als driedubbele damplank
Heiblok ter keuze van de aannemer
Spuiten is niet toegestaan

Aanbrengen ti jde 1ijke stalendimwanden.
Situering: vleugelwanden zinksleuf westoever
beeindiging nabij Càlandkana.al. zie tekening 828
Betreft: darrwandAl13. AZ26enAl36.

Slotdichting. damwanden
Alle heisloten vanaf de bovenkant van de wand tot
N.A.P.-8.00 m. toepassen van slotdichtings-
materiaal (BELTAN),

Heien stalen darrwand'
Stalen damplanken: volgens onderstaande tabel
Geponste fabriekssloten
Met de plankkop boven de waterspiegel
He11 i ng darrwand: vert i caa1

2 ..
.1. .
.9.

Type lengte aantal gewicht inhei-
damplank in m. in ton diepte

Al13 24.000 68 st 117.00 -20.000
AZ26 24.000 18 st 42.18 -20.000
Al26 24.000 20 st 46.87 -20.000
Al36 24.000 18 st 52.80 -20.250

Inheidiepte in a. t.o, v . N~A~P.
Aanbrengen als dubbele damplank
Heiblok ter keuze van de aannemer
Spuiten is niet toegestaan

Voorzieningen aan bui spal en.
Situering: zinksleufwestzijde. moot alt/m ct.

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS-

VERPL I CHTING

ton

2.00 A

m

ton

HOEVEELHEID
BOUWSTOF

136.30 L

1490.Ób L

258.85 L

N



:",,$2.40.03R

;~1
Calardtunnel werkbestek Besteksdeel 800-3320-01
viettechnt werkzaamheden

31 maart 1999

BLADNR. : 99

;:;:.-:

1,111.1 PQBESSTTE.KS~DJ_AL03USNl.MR
- r1U\JI DEFICûOE
NUMMERCODE 1:2:3:4:5:6

~::::::,323180

;)t323210

rml

:;'!~~3220,
:::

::!

411199

410499

410499

419999

24111 410499

OMSCHRIJVING

incl buispalen vleugelwanden
Betreft buispalen combiwanden van bestekspostnrs.
323110 t/m 323130 en 323150.
De buizen voorzien vanbouwstaalnet. t.b.v.
veiligheid.
De leverantie van de benodigde materialen wordt
geacht te zt jn begrepen i n deze besterspost .

Vullen buispalen.
Situering: zinksleuf westzijde.

zie tek. 829. 902. 905 en 909.
Betreft de permanente buispalen combiwanden van
bestekspostnrs . 323110 t/m 323130
De bui zen tot onderkant beton vullen met zand
De 1everantie van het benodigde zand wordt geacht
te zijn begrepen i n deze bestekspost
De buizen vullen met beton. sterkteklasse 835
. de buizen t.p, v . de overkluizing Neckarweg.
Zuidscherm en Middenscherm (totaal 22 buizen)
vullen vanaf N.A.P.+3.S0 m tot N.A.P.+4.00 m.

• overige buizen vullen vanaf N.A.P.+2.00 m tot
N.A.P.+4.00 m.

VERWIJDERENSTALENCOMBI·EN!JN.WANDEN

Verwi jderen sta 1en combiwanden.
Betreft tijdelijke combiwanden aangebracht volgens
bestekspostnr. 323150.
Na uitvoeren betonwerk en aanvuningen combiwanden
met bijbehorende onderdelen verwijderen.
Bovenzijde combiwandenboven waterspiegel
Helling wanden: verticaal
Wijze van verwijderen ter keuze aannemer
Spuiten is niet toegestaan
Tijdens het verwijderen van de buispalen dient de
grond uit debuispalen te zijn achtergebleven
Vrijkomende materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben.

Verwijderen stalen damwanden.
Betreft tijdelijke damwandenaangebracht volgens
bestekspostnr. 323160.
Na uitvoeren betonwerk en aanvullingen damwanden
met bijbehorende onderdelen verwijderen.
Bovenzijde damwandenboven waterspiegel
Helling wanden: verticaal
Wijze van verwijderen ter keuze aannemer
Spuiten is nt et toegestaan
Vrijkomende materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben.

DAMWANDEN ZINKSlEUF KAHAAl
Voor nautische randvoorwaarden tijdens uitvoering
zie art. 62.02.04 van deel 3.

LEVERENENAANBRENGENSTALENDAMNANDEN

Aanbrengen permanente damwanden.
Situatie: zinksleuf caland kanaal. to.v.

moot c3 t/m d3. zie tek. 82'7.
Betreft: aanbrengen s1otverk 1i kkers en damwand

Toepassen slotverklikkers
Ter controle van het zich in het slot bevinden
van de damwandplankenop 1.0 meter vanaf de
onderkant van de damplanken. slotverklikkers

st

st

EEN· HOEVEELHEID
HEID RESULTMTS·

VERPLI CmING

gld

m3

st 2.00

st 2.00

1.00

HOEVEELHEIDBOUWSTOF

N

635.00 L

A

A

A

107.00 L
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BLADNR.: 100

BESTEKS CATALOOl.1SNI.MR
POST- HXlFO- DEFJCDOE
NlM'1ERCODE 1:2:3:4:5:6

~~))2 410411

419999

562101

3..
.1. .
.9.

2.

OMSCHRIJVING

aanbrengen en na inheien van elke damplank
aflezen.

intlei di epte . aantal . gewicht

-32.500 m.
-33.500m.

194 st. 322.05
20 st. 35.15

ZINKSlEUF OOST

LEVERENENAANBRENGENSTALENCCM3I- ENDAt'WANOEN

Aanbrengen permanente combiWi.lnden.
Situatie: zinksl euf .oestoever .lIlOOt ft· t/m f5.

zie tek.823 en 824
Betreft: aanbrengen coating. slotdichti.ng.
s lotverk likkers. buispa len en c1arJl.Ianden.

.9..
.2.

Voorbehandelèn staal. ni euwbouw.
Betreft: voorbehandelen combiwand t. b. v, aan-
brengen coating
Dagzijde wanden voorbehandelen van oovenkant tot
N.A.P.-4.00 m.
Totaal: ca. 2652 m2
Reinigen. voorafgaand aan het stralen. d.m. v.:
ter keuze aannemer i .o.m; de directie
Gritstralen sa 2.5
Straalmiddèl voor herhaald gebruik

.1 Afkomendstraalmiddelen vuil opvangen. verzamelen
in container(s) en vervoeren naar een door het be-
voegd gezag erkende inrichting

Aanbrengen teervrije epoxy coating
Betreft: Teervrije-epoxy coating van bovenkant
dagzijde combiwand totN.A.P.-4.00 m..
T~c~emen eppxy-polyamide primer type

over primer 7413 of gelijKwaardig.
men epoxy-polyamide coating type
TC? coating 7463 (zwart) of

·Kwàardig.
Laagdiktenconform deel 3 artikel 56.22.04 lid Ol.

Slotdichtingtombiwanden
Alle hei sloten vanaf de bovenkant vandeW1.lnd tot
N.A.P.-B.OOm, teepassen vanslotdichtings-
materiaa 1 (BELTAN).

Toepassen slotverklikkers
Ter controle van het zich in het slot bevinden
van de danwandplanken i n de s1aten van de
buispalen op l.Ometer vanafdeonderk.ant van de
PU"'profielen. slotverklikkersaanbrengenen na
inheien van elke tussenplank aflezen.

EEN- HOEVEELHEID
HElD RESULTAATS-

VERPLICHTING

HOEVEELHElD
OOl.WSTOF

ton L

2.00 A

m2 2652.00 L

m2 5304.00 L

m 2766:00 L

st



92.40.03R Calandtunnel werkbestek Besteksdeel BDD-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BlAONR. : 101

OMSCHRIJVING

Aal1brebgéh·stalén •pal en•.
Betreft: heienbuispalen t.b.v. canbiwanclen
Palen: 1,101gensOncletstaancte tabel.
Palen met aangelaste sloten (hoekstuk (5)
Staal kwalttett: X.70

ewerktetr'ein is N.A.P.+ 5.50
ing paal: vertîcaa 1

1engte asnta 1
1nll1.

1/)1620/19
1/>1620/19
;1620/20
1/)1620/20
1/)1120/20
1/)1720/21
1/)1720/23
11>1820/23
411920/20
11>1920/22

4 st
lOst
4st
10 st
7 st
4st
19 st
15 st
4 st.
4 st.

31.000
29.000
31.500
29.500
29.500
29.000
32.000
31.500
37.000
39.000

.2 ...l.
.9

lnheidiepteinm. t.o. v .N.A,P .
Buisprofiel ••zoncter voet
WijZe vanaam>rengen ter keuze van· deaanl'Jefl!er
Aanbrengen·meetbuisjes en meten conform deel 3
artikel 41.22.05 lid 09

Heien stalendanwand.
Situering; tussenbuispalen. zie tekening
Stalen damplanken;· PU20. zieoncterstaancletabel
Totaal; 158 st.

te ·fabriekssloten
de·.plankkop boven de waterspiegel

Helling darllNand;verticaal

325116.·••410411

2..
.1. .
.9.

gewicht

27041
35.19
203.04
63.45

lengte

27.000 m.
26.000m.
24.000 m.
25.000 m.

inheidiepte

-20.000 m.
-20.000 m.
-20.000 m.
-21.000 m.

Inheidiepte t.o. v. NAP .. gewicht in tonnen.
Aanbrengen als dUbbéledamplank
Heiblok terkéuze van de aannemer
Spuiten is ni et toegestaan

Aanbrengen permanente .canbiwanden.
Situatie: zinksleufoostoeVef .. moot••el timeS.

ziétek.825.
Betreft: aanbrengen taati ng. sl otdichti ng.
slotverkl ikkers. buispa lenenda~nden.

Voorbehandelen staal ; .n;euwbouw.
Betreft; voofbehandelen COOll;)iwandt,b. v : aan-

brengen c~ting. ca~2510ll'l2. ..
Dagzijde wanden.voorbéhandelen van bovenkant tot
N.A. P. -4.00 .lil.
Reinigen. voorafgaand.aan het stralen. d.m. v. ;
ter leuze aannemer t.o.m. dedireetie
Gritstralen ·Sa 2.5
Straalllltooel voor herhaald gebruik
AfkOlllendstraalmiddel· en VUilopltaJ1Qefl. verzalllèlen
incontainer(s) .en vetvoetennaat een door •het be-
voegd gezag etkendeinrichting

325120· 419999

325121562101

2.
..
.9 ..
.2.

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS-

VERPLI CHT1NG

st

10:00 A

HOEVEELHEID
BOlJ,jSTOf

18.00



112.4o.03R Calancttunnel werkbestek Besteksdeel BDO-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BLADNR. : 102

111111111 POSTBESTE.._ KS HQOCÄ
FD
I_AlOGUSNl.Jl+1ERDEFICOOE

NlMR CODE 1:2:3:4:5:6

~:::::b25122562199

411399

410499

410117

2 ..
.1. .
.9.

2 ..
.1. .
.9.

Aanbrengen teervrt je epoxy coating
Betreft: Teervrije-epoxy coating van bovenkant
dagzijde cOlllbiwandtot N.A.P. -4.00 111..
Twee-cOlllpOrlel1tenepoxy-polyamide primer type
Sigmacover primer 7413 of gelijkwaardig.
Twee-c~enepoxy-polyamide coating type
Si cover ICP coating 7463 (zwart) of

waardtg.
ileten ·conformdeel 3 artikel56.22.04 lid 01.

Slotdi chting cOlllbiwanden
Alle heisloten vanaf de bovenkant van de wand tot
N.A.P.-B.oom. toepassen van slotdichtings~
materiaal (BELTAN).

Toepassen.slotverklikkers
Tercootrole van het zich in het slot bevinden
vandedaliwandplanken in áe sloten van de
bI.lispalenop 1.0 meter .vanaf deOnderjçant van de
PU~profielen. sl otverk 1i kkers aanbrengen en na
inheien van elke tussenplank aflezen.

Aanbrengen stalen palen.
ft; heien bI.lispalen t.b, v, combiwanden
: volgel1S onderstaande tabel.

Palen met aangelaste sloten (hoekstuk CS)
Staallwal ite;t: X70

ewerkterrein is N.A.P. T 5.50 m
ng paal:· verticaal

bI.l;spaal lengte aantal gewicht. inhei-
in mmo tn rn. in ton diepte

OMSCHRIJVING

1/>1S20/23
1/>1S2fl124
1/>1S2fl/24
1/>1S20124
1/>1820/25
1/>1820125
1/>1820/25
1/>1820/25
1/>1820/26

32.430
32•.430
34.000
36.500
36.500
34.000
32.430
34.430
36.000

8 st.
12 st.
3 st.
7 st.
9 st.
2 st.
13 st.
7 st.
15 st.

267.69
419.00
109.82
275.09
368.42
76.26
472.83
270.30
629.85

-30.000
-30.000
-30.000
-32.500
-32.500
-30.000
~30.000
-32.000
-32.000

Inheidieptein m.t.o.v. N.A.P.
l3tlisprofie 1 zonder voet
Wijze van aanbt'engen ter keuze van de aannemer
Aanbrengenmeetbuisjes en meten conform deel 3
artikel 41.22.05 lid 09

Heien stalendanwand.
Situering; tussen Wispalen. zie tekening
Stalen dalq)lanken: PU20. zie onderstaande tabel
Totaal: 152 st .
ûeponste fabl"iekss loten
Met de plankkop boven de waterspiege 1
Helling danwand: verticaal

.2 ..
.1.

.9

lengte

25.000 m.
23.430 m.
24.430rn.
25.430 m.
26.430 m.
29.000 m.
30.000 m.

inheidiepte aantal
-21.000 lil.
-21.000 m.
-22.000 m.
-23.000 m.
-24.000 m.
-25.000 m.
-26.000 m.

lOst.
4 st.
14 st.
36 st.
30 st.30 st.
24 st.

9ewicht

21.15
7.93
28.93
77.45
67.08
73.60
60.91

EEN-HEID

st

ton

HOEVEELHEID
RESULTMT$-
VERPLICHTING

HOEVËELHEID
00I).4ST0F

2510.00

5020.00

L

L

2540.00

152.00 L

76.00 L

18.00 L

347.55 L



92.40.03R Calandtunnel werlkbestek Besteksdeel 800-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BLADNR. : 103

BESTEKS CATA1.CXil.lSNtmER
POST- HOOFO- DEFlCOOE
NLMR CODE 1:2:3:4:5:6

325130 419999

325131562101

325132 562199

325133•.411399

325134 410499

325135 410117

2.
.9..

.2.

2 ..
.1. .
.9.

OMSCHRIJVING

1 31.000m ..•. [-27.000 m.. I 4 st. 10.491

Inheidiepte t.O.V. N.A.?. gewicht in tonnen.
Aanbrengen als dubbele damplank
Heiblok· ter keuze· van de aannemer
Spuiten i s niet toegestaan

Aanbrengen permanente combiwanden.
Situatie: zinksleuf oostoever nabij beêindiging

caland kanaaI. moot d4 en d5. zie
telcening826.

Betreft: aarlbrengen coating. slotdichting.
s1otverk likkers. buispalen .endanwanden.

Voorbehandelen staal. nieuwbouw.
Betreft: voorbehandelen canbiwand t.b.v, aan-
brengen coating. ca. 610 m2
Dagzijde wanden voorbehandelèn VanoovetJkant tot
N.A. P. -4 •OOm.
Reinigen. voorafgaand aan het stralen.d.m. v ..
ter keuze aannemer Lo.m.de directie
Gritstralen Sa 2.5
Straa lllliddel ••voor herhaald gebruik
Afkomendstraalmiddel. en vui lopvangen .. verzamelen
in container(s)en vervoeren naar ··eèfldoor het be-
voeg.dgezag erkende inrichting

Aanbrengen teervrijeepoxycoating
Betreft: Teervrije-epoxy coati ng van bovenkant
dagzijde combiwand tot NAP.-4.00m.
Twee-componentenepoxy-polyamide pri.mer type
Sigmacover·primer 7413 of gelijkwaardig.
Twee-componentenepoxy-polyamicle coating type
Sigmacover TCPcoating 7463·Czwart) of
gelijkwaardig.
Laagdikten confgrIDdeel 3artfkel 56. 22. 04 lid Ol.

Slotdichtingcombiwanden
Alle heisloten vanaf deoovenkant van de wand tot
N.A.P. -8.00 ·m. toepassen vanslotdicl1t ings-
materiaal (BELTANL

Toepassen s lotverk likkers
Ter controle van het zich in het slot bevinden
van de danwandplanken in de sloten van de
buispalen op 1.0 meter vanaf de onderkant van de
PU-profielen. slotverklikkerSai'll1brengen en na
inheien van elke tussenplank aflezen.

Aanbrengen stalen pal en.
Betreft: heien buispal en t ,b. v . cmbiWil;llden
Palen: vol gens onderstaande tabel.
Palen met aangelaste sloten (hoekstuk CS)
Staalkwaliteit: X70
Hoogte werkterrein is N.A.P. + 5.50m
Helling paal: verticaal

bui spaallengte aanta 1 gewicht inhei-
in nrn. in m. in ton dii'!pte

~1520/18 37.500 7
~1620/22 37.500 7

1n.65 -36.000
230.21 -36.000

Inhei diepte in m. t. o. v . N,A.
Buisprofiel zonder vOét
Wijze van aanbrengen ter keuze van aannemer

EEN- HOEVEELHEID
HElD RESULTAATS-

VERPLICHTING

2.00 A

m2

m2

st

HOEVEELHEID
BWtISTOF

610.00 L

1220.00 l

528.00 L

38.00 L

14.00 L



:;:;::I12.40.03RIL Ca1andtunne lwerkbestek Besteksdeel BDO-3320-Ol
Civieltechnische werkzaamheden
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BLADNR.: . 104

!"IIIII!BESTEKS CATALOOUSNl»1ER
:.·.:;:;:::l·:PQST - HOOFD- OEFICQDt

NlJIMERCODE 1: 2 :3:4: 5:6

11i1325136 410117

410411

410411

410411

2 ..
.1. .
.9.

2 ..
.1. .
. 9.

2 ..
.1. .
.9.

3..
.1. .
.9.

OMSCHRIJVING

Aanbrengenmeetbuisjes en meten conform deel 3
artikel 41.22.05 1id 09

Aanbrengen stalen palen.
Betreft: heien buispalen t.b.v. combiwanden
Palen: ·volgens onderstaande tabel.
Palen met aangelaste sloten {hoekstuk CS}
Sta.alkwaliteit: X70
Hoogte werkterrein is N.A.P. + 5.50m
Helling paal: verticaal

~ispaal lengte aantal gewicht inhei-
m am, in m. intoh diepte

Vi 914/11 23.750 5 st. 30.29 -31.500

.2...L.9

Inheidiepte in m. t.O. v, N.A.P.
Buisprofiel zonder voet
Wijze van aanbrengen ter keuze·van de· aannemer
Aanbrengen meetbuisjes en. meten conform deel 3
artikel 41.22.05 lid 09

Heien sta lendaflWand.
Situering: tussen bui spa 1en. zie tekening 826

damplanken: PH20. zie onderstaande tabel
: 3 st. inclusief pasplanken
e fabriekss loten

Met de plankkop boven de waterspiegel
Helling damwand: verticaal

lengte

31.000 m,
aantal

3 st.

inheidiepte

-27 .000 m.

gewicht

7.87
Inheidiepte t.o.v.N.A.P., gewicht in tonnen .

.9.. Aanbrengen als driedUbbele damplank
.1. Heiblok ter keuze van de aannemer
.1 Spuiten i s niet toegestaan

Heien stalen daflWand;
Situering: tussen buispalen. zie tekening 826
Stalen damplanken: PH20. zt e onderstaande tabel
Totaal: 22 st. inclusief pasplanken

ste fabriekssloten
de plankkOp boven de waterspiegel

Helling damwand: verticaal

lengte inheidiepte aantal gewicht

31.000 m. -27.000 m. 22 st. 57.79

Inheidiepte t.O.V. N.A.P.. gewicht in tonnen.
Aanbrengen als dubbele damplank
Heiblok ter keuze van de.aannemer
Spuiten is niet toegestaan

Heien stalen damwand.
Situering: tussen buispalen. zie tekening 826
Stalen damplanken: PU 20. zie onderstaande tabel
Totaal: 10 st. inclusiefpasplanken
Geponste fabriekssloten

de pl ankkop onder de waterspi egel
Hell i ng damwand: vert i caa 1I lengte Iinhei diepte I aantal Igewi cht I

EEN- HOEVEELHEID
HEIO RESULTAATS-

VERPLI CHTING

st

st

st

ton

ton

ton

HOEVEELHEIO
l3OI.1riSTOF

5.00 L

1.00 L

7.87

57.70 L



92.40.03R Caiandtunnel werkbestek Besteksdeel BOO·3320·01
Civieltechnische werkzaamheden
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BLADNR.: 105

325140 419999

325141 410411

325150419999

325151 411399

325152 410499

325153410117

325154 410411

3..
.1. .
.9.

2.
.1. .
.9.

CJv1SCHRIJVING

.1. .
.1.
.1

r 21.750m I -29.500m. ·'16 st. , 18.40

Inheidiepte t ,o.v. NAP .. gewicht in tonnen.
Aanbrengen als dUbPele damplank
Heibi ol:.ter keuze van de aannemer
Spuiten ts ni et toegestaan

Aanbrengen permanente. sta 1en da1lWanden.
Situering: Zinksl·euf oostoever beeindiging nabij
Calandkanaal. t.p.v. moot d4. zie tek, 826.

Heien stalen. ~nd.
Stalen damplanken:1IZ1BenAZ36. volg~
Qnderstaandetabél GePDQStefabriekssloten

.de .plank~op onder. dewaterspi egel
hng darlWand:verticaal

gewicht inhei·
tnton diepte

All8 17.500 27 st 33.82 -29.500
1fl..36 21.250 42 st 109.08 -31.500

Il'iheidiepte inm.t.o.v.N.A.P .
. 1. . Aanbrengen als •dubbele damplank
.1. Heiblol:. ter keuze· van de aanl1elllèr
.1 Spuiten isniet toegestaan

Aanbrengen tijdelijke stalen combiwanoen.
Situering: vleugel wanden.zinksleufoostoever.
beeindigi ngnabij Ca.landkanaal. zie tek.826.
Betreft: aanbrengen. slotdichting .: si otverk:l tkkers.
bui spalen en ~nden.

Slotdicllting.combiwanden
Alle hei si aten vanaf de bovenkant· van de .wand tot
N.A.P. -8.00 m. toepassen van si otdichtings-
materiaal (BELTAN).

Toepassen slotverklikkers
Ter controlé. van· het· zt eh in het slot bevinden
van de dafl'Mlandplankeni n de s loten van de
buispalen op 1. 0 .meter vanaf de onderkant van· de
PU~profielen.slatverklikkers aanbrengen en na
inheien van elke tussenplank aflezen.

Ä(lnbrengenstalen palen.
Bètreft:heien buispalen t.b.V. combiwanden

en: volgens. onderstaande tabel.
en metaangelaste·.sloten Choekstt.lkCS)
kwahtett ;X70 .
e werkterrein is N.A. + 5.50·· m
ing paal : verticaal

buispaal lengte
in urn. in m.

.2..
.1.

~1120/14 28.750 4
~1220/15 30.750 4

Inheidiepte iom. t.O.V. NAP.
Buisprofi el zonder voet
Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

Heien stalendanwand.
Situering: tussen butspalen. zietèkening

EEN- HOEVEELHEID
HElD RESULTAATS-

VERPLICHTING

2,00 A

2.00 A

st

st

HOEVEEU-lElD
B06WSTOF

142.90

384.00 L

16.00

8.00 L
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BLADI·.JR.: 106

1111: BPQESSfTE.·.·_KSLIl'lt'\Cl'"\. CA.!ALOOUSNlMR
flUUfl,l- DEFlCOOE

NlMR CODE 1:2:3:4:5:6

.5170 411199

2..
.1. .
.9.

2 ..
.1. .
.9.

OMSCHRIJVING

Stalen damplanken: PU20. zie onderstaande tabel
Totaal: 24 st.
Geponste fabrièkssloten
Met de plankkop boven de waterspiegel
Helling danwand: verticaal

lèl1gte

25.000 m.

i nheidiepte aantal

-21.000 m.

gewicht

50.76

Inhei diepte t.O.V. N.A.P.. 9ewicht in tonnen.
Aanbrengen als driedubbele damplank
Heiblok ter keuze van de aannemer
Spuiten is niet toegestaan

Aanbrengen tijdelijKe stalen danwandem.
Situatie: vléuQèlwandenZinkslellf. oostoever nabij
beënindiging(aland kanaal. iieték.826
Bètreft: aanbrengen·.Al13. AZ26enAZ36~

Slotdichtingdanwanden
Alle heisloten vanaf de bovenkant van de wand tot
N.A.P.-8.00 lil. toepassen van slotdichtingS-
materiaal CBELTAN).

Heien stal en danwand.
Stalen damplanKen: \lolgensonderstaande .tabel
Geponste fabMeksslöten
Met de plankkopboven de waterspiegel
Helling danwand: verticaal

Type lengte aantal gewiCht inhei-
damplank in m. in ton diepte

AZ13 24.000 90 st 154.85 -20.000
AZ26 25.750 16 st 40.23 -21.750
AZ26 24.000 50 st 117.18 -20.000
AZ36 26.750 12 st 39.23 -22.750
Al36 28.250 12 st 41.43 -24.250

Inhei diepte inm.t.o.v. N.A.P.
Aanbrengen als dubbele damplank
Heiblok ter keuze van de aannemer
Spuiten is niet toegestaan

Voorziem ngen .aan bui spa1en .
Situering: zinksleuf oostzijde. lOOOtd5 tIro fl.
incl.buispalen vleuQèlwanden.
Betreft de buiSpa1en •combiwanden van
bestekspostnrs . 325110 tIro 325130 en 325150
De.butzen voorzien van bouwstaa1net. t. b. v.
veiligheid.
De.·leveranti e.van de .benodigde materi alen wordt
geacht te zijn begrepen in deze bestèkspost.

Vullenbuispalen.
Situering: zinksleufoostzijde.

zie tel<. 825 en 906
Betreft de ••.....• ispalen c()lllbiwandenvan
bestèkspos . 325110 tiro 325130.· .... .
De buizen tot onderkant beton vuHenmet zand
De leverantie van het benodigdezanc!.wordt··geaCht
te Zijnbegrepen in deze t
De buizen vullen met beton . Klasse B35
- de buizen t.p.v, de overl<luizingMerseyweg.
(totaal 43 buizen) vullen vanafN.A.P.+3.50 m

EEN- HOEVEELHEID
HElD RESULfAAfS-

VERPLICHTING

ton

gld

gld

2.00 A

HOEVEELHEID
BOI.MSTOF

50.76 L

2136.00 L

392.92 L

N

N

600.00 L
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BLADNR. : 107

BESTEKS CATALOOUSNlMR
POST- HOOFD- OEFlCOOENl.MR CODE 1:2:3:4:5:6

3252

325210 410499

325220 410499

326

3261

326110

326111 411399

326112410499

OMSCHRIJVING

totN.A.P .+4.00m,
- overige buiZel'lvullen vanaf N.A,P.+2.00 m tot
N.A.P. +4.00 m.

VERWIJDERENSTALEN·CCM3I- ENDA~EN

Verwijderen stalen cOffibiWanden.
Situeri vleugelwandenzinksleuf cestcevèr.
nabij igingCalandkanaal. ..•zie·tel<.826
Betreft de combiwanden aal1Qebracht v91gens
bestekspostnf. 325150.
Na uitvoerenbetonwer'k en aanvull ingenCombiwanden
met biJbehorenàeonderdel en verwiJderen.
Bovenzijde cOffibiwanctenbovenwaterspiegel
Helling wanden: verticaal
Wijze vanverwijd~nter keuze aa~r

ten iS·.niet t(leQestaan
jdeos .he'tverwijderen vandebuispal~ndient de

gronduitdebuispalen .te •zijn achtergebleven
Vrijkomende materialen\I\IQrden .geacht .voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben.

Verwijderen stalendam@nden.
Situering; •vleugelWiU'!denzi nksleufoostoever.
nabijbeëndigingcaland kanaal. zie tek. 826
Betreft. de dàllwancten·aangebracht vol gens
bestekspostnr.3Z5~@;
Na uitvoerenbet~rk en aanvullingen dallWanden
met bijbehorenQeonderdelen verwijderen.
BovenzijdedalllRandenbovenwaterspiegel
Helling wanden: verticaal

e van verwijderen terkeuzéaannemer
ten.isniet toegestaan

VrijkomendematerialenW()rden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben.

IN·SrnJ'"I'UNNEl OOST

lEVERENENAANBRENGENSTAlENCeM3I-EN IlA.t1.JANDtN

Aanbrengen .tijdelijke cOffibiwanden. st
Situering: in-situ tunnel oostzijde moot 11 tlm 13
zie tek. 822.
Betreft: aanbrengen slotdichting, slotverklikkers.
buispalen en ctallWanden.

Slotdichting combiwanden
Alle hei sloten vanaf de bovenkant van de wand tot
N.AP.-20.oom. toepassen van slotdichtings-
materiaal (BELTAN).

Toepassen slotverklikkers
Ter controle van het zich in het slot bevinden
van de ~ndplankenin de sloten van de
butspalen op 1. o meter vanaf de onderkant van de
PU~profielen.slotverk1ikkers aanbrengen en na
inheien van elke tussenplank aflezen.

Aanbrengen stalen palen.
Betreft: heien.buispaTen t.b.V. combiwanden
Palen: volgens onderstaande tabel.
Palen met aangelaste sloten (höekstukCSl
Incll.lsiefaanwlastesloten t..p.v. cO'llpartimen-
teringsschermetlAl13en N26 van N.A.P.+6.00 m.
tot N.A.P.~2(Loo m.
Staal kwaliteit: Fe 510

EEN- HOEVEELHEID
HElD RESllLTMTS-

VERPLICHTING

HOEYEEUiEID
801.lWST0F

2,00 A

2.00 A

2,00 A

m 1938,00 l

st 84,00 l

41.00 l



03R Besteksdeel BOO-3320-01
1techni scne werkzaamheden

BLADNR.: 108

iil:lililiBESTEKSCATAlCXiUSNtt+1ER
:<:':':"POST-HOOFD- DEFICODE

1:2:3:4:5:6

2...
.1. .

.9.

.2•.
.1.

4104B

~tm~

419999

410411

419999

410411

2..
.1. .
.9.

OMSCHRIJVING

Hoogte werkterrein is N.A.P. + 5.50 m
Hell ing paal: verticaal

buispaal lengte aantal gewicht inhei-
in sm. in m. in ton diepte

1/J1220113 27.000 8 st 83.54 -20.000
1/J1620117 27.000 10 st 181.36 -20.000
1/J1620117 26.000 23 st 401.68 -20.000

Inheidiepte in m. t.o.v. N.A.P.
Buisprofielzonder voet
Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

Heien stalen danwand.
Situering: tussen bui spal en. zie tekening 822
Stalen damplanken: PU20. zieoncterstaancte tabel
Geponste fabriekssloten
Met de plankkop boven de waterspiegel
Helling damwand: verticaal

lengte PU20 i nheidi epte aantal gewicht

27.000 m. -20.000 m. 24 st. 54,82
27.000 m. -20.000 m. 20 st. 45.68
26.000 m. -20.000 m. 48 st. 105,58

Inheidiepte t.O.V. NAP .. gewicht in tonnen .
.9.. Aanbrengen als dubbele en driedubbele damplank

.1. Heiblok ter keuze van de aannemer
.1 Spuiten is niet toegestaan

2 ..
.1. .
.7..
.1. .
.1.
.1

2 ..
.1. .
. .7.

Aanbrengen permanente stalen danwanden.
Situering: in-situ tunnel oostzijde. moot 11

zie tek. 822
Betreft: compartimenteri ngswand.en/J\l26

Heien stalen dallWand.
Geponste fabriekssloten
Stalen damplanken: /J\l26
Lengte damwandplanken: 26000 nm. 120 stuks.
inclusief pasplanken
Bovenzijde damwandN.A.P. +6.00 m.
Inheidiepte: N.A.P. -20.000m.
Met de plankkop boven de waterspiegel
Helling damwand: verticaal

anken: lengteklasse van 26.00 tot 28.00 m
ngen als dubbele damplank

Heiblok ter keuze van de aannemer
Spuiten is niet toegestaan

rengen permanente stalen dallWaooen. st
Situering: in-situ tunnel oostzijde t.p.v. moot 13

zietek.822
Betreft: campart imenteri ngswanden /J\l26

Heien stalen damwand.
Geponste fabriekssloten
Stalen damplanken: Kl2.6
Lengte damwandplanken: 26000nm. 60 stuks.
inclusief pasplank
Bovenzijde dallWandN.A.P. +6.00 m.
Inhei diepte: NAP. -20.000 m,
Met de plankkQp boven de waterspiegel
Helling damwand: verticaal
Damplanken: léngteklasse van 26,00 tot 28,00 m

EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
HElD RESUl TAATS- BOlJlI.'STOF

VERPLICHTING

ton 206,09 L

st 2:00 A

ton 304,67 L

1.00 A

ton 152,34 L



92.40.03R calandtunnel werkbestek Besteesdeel 800-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BLADNR. :

Aanbrengen als dubbele damplank
HelblOk ter keuze van de aannemer
Spuiten is niet toegestaan

Aanbrengentijdel ijke c:OIIlbiwanden.
Situering: in-situ tunnel oostzijde Il100t13 t/m 20

Zie tek. 822 en 823.
Betreft: aanbrengen slotdichting . sl otverk 1i kkers .
buispalen en danwanden.

Slotdicht ing dallWanclen
Alle hei slot~ vanaf de· bovenkant van de wand tot
N.A.P. -20. OOm. toepassen van·.slotdichtings-
materiaa 1 (BELTAN).

Toepassen slotverklikkers
Ter contro le vanh~t. zi ch .inhet ~lotbevinden
vandedanwandPlanken in de .sloten van.de
buispalen.op 1.0 meter .vanaf de onclerkimt.van de
PIJ-profielen. slotverkl i kkers aanbrengen en na
inheien van elke tussenplank aflezen.

Aanbrengen stal en palen.
Betreft: •hei en buispalen t.b.V-· cOlllbiwanclen
Palen: volger1Sonderstaancletabel.
Palen met aangelaste sloten· fhoekstuk CS)
Inclusief aangelaste sloten t.p.v. C:ompartimen-
teringsschermen. van N.A.P.+6.00m. tot
N.A.P. ·20 .•oo·m ..
Staalkwaliteit : Fe 510
tIoogtewerkterrein is N.A.P. + 5.50 m
Helling paal: verttcaa 1

Inhei diepte in m. t.O.V. N.A.P.
Buisprofiel zonder voet
Wijze van aanbrengen. ter keuze van de aannemer

Heien stalen damwand.
Situering: tussen buispalen. zie tekening
Stalen damplanken: PIJ20. zie onderstaande tabel
Totaal: 235 st
Geponste fabriekssloten
Met de plankKppooven de waterspi egel
Helling damwand:.verticaa 1

BESTEKS CATALOGUSfD'MER
POST· HOOFD· DEflCOOE
NtMR CODE 1:2:3: 4 :5:6

.L· •.·
.1.
.1

OMSCHRIJVING

I
326140 419999

326141 411399

326142410499

326143 410117

2 ..
.1. .
.9.

buispaal
in 1lIII.

lengtein m.
gewicht
·in ton

aantal

(/)1520/16
(/)1320114
<P1620/17
<P1320/14
(/)1420115
4>1520/16
(/)1620118
1/11420115
<p1620/16
1/11620118
1/11820/19

29.000
27.000
26.000
27.000
32.000 ..
29.000
32.000
32.000
34.000
32.000
35.000

226.00
159.89
17.65
73.79
50.40
104.31
92.00
168.01
260.67
253.01
357.99

13 st.
13 st.
1st.
6 st.
3 st.
6 st.
4 st.
10 st.12 st.
11 st.
12 st.

326144 410411

i nheidi epte aanta 1

-20.0oom. 235 st.

2 ..
.1. .
.9.

lengte

26.000 m.

inhei
diepte

-23,000
~21.0oo
-20.000
-21.000
·26.000
-23.000
-26.000-26.000
-28.J}OO
-26.000
-29.000

Inheidiepte t ,o.v. N.A.P.. gewichtintonoen.
Aanbrengen als dubbele en driedubbele damplank

·EEN~
HEID

HOEVEELHEID
RESUlTAATS-
VERPLICHTING

st 4.00

8502.00

184.00

st

516.91

91.00 L



\.1.1!92.40. 03R
Calandtunnel werkbestek Besteksdeel BDD-3320-0l
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BlADNR. : 110

BESTEKS CATAL!.lJUSNt.JtIMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NlMR CODE 1:2:3:4:5:6

326150 419999

~ml@

~"326154

,:;,,::;

411399

410499

410117

410411 '

419999

410411

2 ..
.1. .
.9.

2 ..
.1. .
.9.

OMSCHRIJVING

.1. Heiblok ter keuze van de aannemer
.1 Spuiten is niet toegestaan

Aanbrengen tijdelijke combiwanden.
Situering: kopwand in-situ tunnel oostzijde.

moot 20. zt e tek. 823
Betreft: aanbrengen slotdichting. slotverklikkers.
buispalen endanwanden.

Slotdichting danwanden
Alle heisloten vanaf de bovenkant van de wand tot
N.A.P.-20.00 m. toepassen van slotdichtings-
materiaal (BELTANL

Toepassen s lotverkli kkers
Ter controle van het zich in het slot bevinden
van de danwandplanken in de sloten van de
buispalen op 1.0 meter vanaf de onderkant van de
PU-prafielen. slotverklikkers aanbrengen en na
inheien van elke tussenplank aflezen.

Aanbrengen stalen palen.
Betreft: heien buispalen t.b.v. combiwanden
Palen: val gens onderstaande tabel.
Palen met aangelaste sloten (hoekstuk C5)
Staal kwa1iteit: Fe 510
Hoogte werkterrein is N.A.P. + 5.50 m
Helling paal: verticaal

buispaal Ie gewicht inhei-
in am. in in ton diepte

1/11320/13 15 st 213.0 -28.000

.2 ..
.1.

Inheidiepte in m. t.o.v. N.A.P.
Buisprofiel zonder voet
Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

Heien stalendanwand.
Situering: tussen buispalen. zie tekening
Stalen damplanken: PU20. zie onderstaande tabel
Geponste fabriekssloten
Met de plankkop boven de waterspiegel
Helling dàl1Wand:verticaal

lengte i nheidi epte aantal gewicht

25.500 m. -20.000 m. 30 st. 64.72

. . Inheidiepte t.O.V. N.A.P.. gewicht in tonnen .

. 1. . Aanbrengen als dubbele damplank
.1. Heiblok ter keuze van de aannemer
.1 Spuiten is niet toegestaan

Aanbrengen permanente sta 1en danwanden. st
Situering: in-situ tunnel oostzijde t.p.v.moot 20

zie tek. 823
Betreft: compartimenteringswanden ÄZ26

Heien stal endàl1Wand.
Geponste fabriekssloten
Stalen damplanken: ÄZ26
Lengte dàl1Wandplanken: 29000 sm. 62 stuks.
inclusiefpasplank
Bovenzijde danwand N.A.P. +6. 00 111.
Inheidiepte: N.A.P. -24.000 m..

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTMTS-

VERPLICHTING

st

m

st

st

ton

1.00 A

ton

HOEVEELHEID
BOUWSTOF

A

1128.00 L

30.00 L

15.00 l

64.72 l

175.31 L



92.40.03R Calandtunnel werkbestek Besteksdeel BOO-3320-01
Civieltechnische werlczaamheden
d.d. 31 maart 1999

BLADNR. :

BESTEK5 CATAL~ll:
POST- HOOFD- DEFlCOOENtMR .CODE 1:2:3:4:5;6

2 ..
.L

326170 419999

327
3271
327110 419999

327111 410411

OMSCHRIJVING

.L ..L
.1

Met· dép1a)il:;kop boven de waterspiegel
He11ing damNand: verticaal
Aanbrengen. als dubbele.cIamplank
Heiblok terkeuze·van de· aannemer
Spuiten is niet toegestaan

Aanbrengen pennanentestalen da~en.
Situering: in-situ turmel·oostzijde·t.p.v. moot

zie tek. 823
Betreft:·compartimenteringswanden·1fl26

Heien •sta 1en darrwand.
Geponste· fabriekssloten
Sta len daillplarlk.en:.1fl26
Le daJTWandplanken:26000 llIIl. 59 stuks.

·efpasplank. .
B@enzijdectarrwandN.A.P. +6.00m.
II1l1eidiepte: iN.A. P.••.•-2U.000m,
Met.de •plankkopboven de .watef§piegel
Hèllingdarrwand:· verticaal·· ...
Aanbrengen als dubbele ..damplarlk.
Heiblolç ter keuze van de aannemer
spuiten is niet toegestaan

Voorzieningen .aan •buispal en.
Situering:insitu tunnel·oostzijde
Betreftbuispalen combiwanden tijdens uitvoering.
De bui zen voorzien van !:lQuwstaaloot . tb.v.
venigheid.
De leverantie· van debenOOigde.· materialen wordt
geacht te zijn begrepentndezebestekspost.

VERWIJDEREN STALEN CCH3IWANOCN
Verwijderen stalen ccmbiwanden.
Situering: in~situ tunnel oostzijde
Betreft de c()ll/)iwanden aa.ngetmacht vQlgens
bestekspostnr. 326110. 32614Uen3261S0.
Na •uitvoeren betonwerk. •en aanvullingen ccmbiwanden
metbijbehorénde onderdelen verwijderen. exclusief
6 bUispalen met tussengelegen vulplank.en t.p:v.
moot 20.

'de combiwanden boven. waterspiegel
wanden: verticaal

Wijze van verwijderen ter k.euze èl3nnemer
Spuiten i s niet. tqegestaan
Tijdens het verwijderen vand~bUi$palendi~nt de

uit.· de buispalen te zijnarntergebleven
is toegestaan OOI de combiwanden.af te.br3nden

opeen ni\leativan2. 50 mbenectenhet toeK()lllStige
maaiveld
Vrijkomende materialen worden. geacht voor. oe
opdrachtgever geen waarde te hebben.

TOERIT OOST

LEVEREN EN AANBRENGENSTALEN IlM3I- .EN DN+JANDEN

Aanbrengen tijdelijKe stalen ·~nden.
Situering: t~rit oostoever . moot 3 Urn 7.

zie tek .820 en 821
Betreft: danwanden Al13. Alla en N26 in langs-

richting.

Heien stalendanwa:nd.
Stalen damplanken: AZ13 volgens onderstaande tabel

EEN-· HOEVEELHEIDHElD RESutTAATS-
VERPLICHTING

1.00 A

N

87.18



03R ca1andtunne1 werkbestek Besteksdee1 800-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BlADNR.: 112

'\"11111: BESTEKS CATALOOUSNlM'lER
:..:....::..~..:.J...:::fH.O•••••ST.·C:R COOHOOFt-0- DEFlCODE1",,'.,1... 1:2:3:4:5:6

.1. .
.9.

.1

~7l1Z 41041l

I
410411

419999

..

.1. .
.9.

.1. .
.9.

.1. .
.9.

OMSCHRIJVING

Geponste fabriekssloten
Staalkwaliteit: Fe360
Helling danwand: vert icaàl

lengte i nheidiepte aantal gewicht

9.500 m. -3.500 m. 128 st. 87.18

Inheidiepte t.O.V. N.A.P.. gewicht in tonnen.
rengen als dubbele damplank

Heiblok ter keuze van de aannemer
Spuiten is niet toegestaan

Heien stalen danwand.
Stalen damplanken:'N26 volgens onderstaande tabel
Geponste fabriekssloten
Staa 11001ttett: Fe360
He11ing danwand: verti caa1

lengte inheidi epte aantal gewicht

13.000 m. -7.000 m. 70 st. 177.72

.1.
Inheidiepte t ,o.v . NAP .. gewicht in tonnen .
Aanbrengen als dubbele damplank
Heiblok ter keuze van de aannemer
Spuiten i s niet toegestaan

Heien stalen danwand.
Stalen damplanken: Al18 volgens onderstaande tabel
Geponste fabrieksslQten
staa 11001 i tett: Fe360
Helling danwand: verticaal

lengte inheidiepte aantal gewicht

16.000 m. -10.000 m. 12 st. 14.27

Inheidiepte t.O.V. NcA.P.. gewicht in tonnen .
.1.. Aanbrengen als dubbele damplank
.1. Heiblok ter keuze van de aannemer
.1 Spuiten is niet toegestaan

Aanbrengen tijdelijke stalen danwanden.
Situering: toerit oostoever. moot 7 t/m 10. zie

tek.821
Betreft: danwandenAll8 en N26 in langsrichting

Heien sta 1en danwand.
Inclusief aangelaste sloten t.b. v . compartimente-

henn van N.A.P.+6.00 m. tot N.A.P.-2.50 m.
damplanken: All8 volgens onderstaande tabel ton

Geponste fabriekssloten
Staal kwaliteit Fe510.
Helling danwand: verticaal

lengte

16.000 m.

i nheidi epte aantal gewicht

-10.000 m. 56 st. 142.74

.. Inheidiepte to,v. NAP .. gewicht in tonnen .

.1.. Aanbrengen als dubbele damplank
.1. Heiblok ter keuze van de aannemer
.1 Spuiten is niet toegestaan

Heien sta len danwand.

EEN· HOEVEELHEID HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS- BOlMSTOF

VERPLICHTING

ton 177.72 l

ton 14.27 L

st 2.00 A

142.74 L



92.40.03R Calandtunnel werkbestek Besteksoeet 800-3320-01
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BLADNR.: 113

BESTEKS CATALOOJSNlJIMER
POST- HOOFO- OEFlCOOE
Nl.MRCOOE 1:2: 3:4 :5:6

OMSCHRIJVING
EEN- HOEVEElHEID
HEID RESULTMTS-

VERPLICHTING

.1. .
.9.

Stalen damplanken: K1.26 .volgens ..onderstaande tabel ton
Gepoliste.fabriekssloten
Helling dam.vand:verticaal

327130 419999

327131 410411

..

.1. .
.9.

.1

327140419999

327141 410117

2 ..
.1. .
.9.

.2 ..
.1.
.9

327142 410411

2..
.1. .
.4 ..
.9.

lengte

16.500 m.
imeidiepte aantal

-10.500 st.

gewicht

164.34

Inheidiepte t.O.V. NAP .. gewicht in tonnen.
Aanbrengen als dubbele. damplank
Heiblok ter keuze van de aannemer
Spuiten is niet toegestaan

Aanbrengen pennanente sta len damwanden·AZ13.
Situering: toeritoostoever. noot 7. zie tek. 821.
Betreft: c~rtimenteringswand

Heien sta len damwand.
Sta len damplanken: ·AZ13volgens onderstaande. tabel
Geponste fabriekssloten
Hel1i ng darrwand: verticaa 1

lengte

16.000 m.

inheidiepte aantal

-10.000 m. 56 st.

gewicht

63.34

Inheidiepte t.o.v. N.A.P.. gewicht in tonnen.
Aantal i nclusiefpaspl ank
Aanbrengen als.dubbele damplank
Heiblok ter .keuze van de aannemer
Spuiten i s niet töeg'estaan

Aanbrengen tijdelijke combiwanden.
Situering: toerit oost. moot 10. zie tek 821.
Betreft: aanbrengen buispalen .en danwanden.

Aanbrengen stalen palen.
Betreft:· heien buispalen t.b.v.c(XIlÎ)iwanden
Palen: volgens onderstaande tabel
Palen met aangelaste sloten (hoekstllk C5)
Staal kwaliteit: Fe510
Hoogte werkterrein is N.A.P. + 5.50 m
Hen i ngpaal: verticaal

buispaal lengte aantal gewicht inhei -
in Ulll. in m. in ton diepte

$1220/12 16.500 8 47.17 -10.500

Inheidiepte in m. t ,o. v . NAP.
Buisprofiel zonder voet
Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
Aanbrengenmeetbuisjesconform deel 3 artikel
41.22.05 lid 09

1.00 A

2.00 A

st

ton

HOEVEELHE.ID
BOl..WSTOF

63.34

8.00 l

16.00 l

24.36 L



'l~r'40. 03R calandtunnel werkbestek Besteksdeel 800-3320-01
Civieltechnischewerkzaal1tleden
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8LADNR. : 114

II.BESTEPQST•••• _KS uno. CF.AOI_AlCXiUSNl.Jt1"lER
nuu DEFICOOE

M..M1ERCODE 1:2:3:4:S~6

410499

220101

OMSCHRIJVING

.1 Spuiten i s niet t~staêln

VËRWIJDEREN STAlEN W1BIWANOEN

Verwijderen •stalen daliwanden.
Situering: toerit oost . moot 3 t/m 5. .zie tel:.. 820

reft tijdelijkedan:wanden AZ13aangebracht
gens· bestekspostnr.· 327110.
uitvoerel1betonwerk.en •aanvul 1ingen danwanden
bijbehorende Ql)derde1enverwijderen -

BovenzijdeWë\nden.ÖOvenwaterspiegel
Helhng wanden: verticaa 1
Wijze. vanverwij<ieren ter keuze aannemer
Spuiten is niet toegestaan
Vtijkomendematerialenworden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te I1ebben.

VerwiJderen sta lendarrwanden.
Situering: ..toerit oost. zie ter. ·821
Betreft tijdelijkedanwanden aangebracht volgens
bestelcspostnr. 327120

voeren betQrn>/erken aanvul 1i Ilgen•danwanden
orendeonderdelen verwijderen.

Bovenzijdewandenöovenwaterspiege 1
lingwanden: verticaal

van verwijderen ter keuze. aannemer
$pUiten is niet .toegestaan
Vrijkanendematerialen worden·geacht voor de
opdrachtgever. geen waarde te hebben.

Verwijderen stalen combiwandèn.
Situering: in- situ tunnel·· oostzijde
Betreft de combiwandenaangebracht volgens
bestekspostnr. 327140.
Na uitvcerenbetönwerk en aanvullingen combiwanden
met•.bijbehorende onderdelen verwtjderen.

zijde combiwanden boven waterspiegel
HeBing wanden: verticaal
Wijze van verwijderen ter. keuze aannemer
Spuiten is niet t~taan
Tijdens het verwijderen van de bUispalendient de
grond uit debUispalen te zijn achtergebleven
Het is toegestaan. omde combiwanden af te branden
opeen niveau van 2.50 mbeneden het toekomstige
maaiveld
Vrijkanende materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben.

DIVERSEN

2 ..
.9.

UIZINGJ. B. V.NECKARWEG

Aanbrengen betonnendanwand.
Situering: overkluizing zinksleuf~stLb. v .

NeckarweQ.zie tek.904en905.
Betreft:
- danwand noordzijde zinksleuf lang 13.0.m
- dan:wandzuidti jdeZi nksleuf lang 24.0 m

Grond·ontgraven .uit sleuf.
Betreft: vrijgravennabij gelegen kabels en

leidingen
Grondsoort: teelaarde en zand
Ontgtaven.-.grondsoortengescheiden ontgraven
OntgravingshOOgte te bepalen aan de hand van de
kabel- en leidingtèkeningen

EEN- HOEVEELHEID
HElD RE5UlTAATS-

VERPLICHTING

3.00 A

2.00 A

2:00

2.00

HOEVEELHEID
BOl.ItJSTOF

A
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BlADNR.: 115

en betonnen darrwand.
ale wandlengte: •••37. 0 m.
ieuklasse 4 (zeewater)

aKte-beöol'delingsklasse I B
klasseB65

Betonnen da'liPlanken
Fabrikantltype: Spal1betonlspanwand'350165
Inheidiepte: • .' . .' .
N.A.P. - 4.50 m. N.A.? +1.20menN;A.P. +3.20 m
Met de kop bOvenhet maaiveld
Maaiveld ca.N.A.P. 5.50 m.
Hel1ing· darrwand: verticaal
Lengteklassetot IS.o0m .
Lengte damplanken·vari abel t .g. v. verlopende
bOvenkant dallWêlnd •• zie tekening
Lengte door de aannemer te bepa1en
Per damplank 5 st, in te betonneren ankersM12
Ha·heiendallwandenaanbrengen stekeinden q>12 rnn.
staal kwaliteit FeB500 HtJl

Aanbrengen betonnen deksloof;
Situering: opbetonnendaHnd
Betreft: het toepassen van bekisting en het

aanbtehgenvan wapening.·' in te
betoonerenankersen beton.

Deksloven: 2$1. lang 13 m.en24m.
Afmetingen deksloof: bxh 45Qx400rnn
Toepassen bekisting t .b. v . deksloof ca. 30 m2
Oppervlakte-beoordelingsklasseI B
LeveMng betOl'lStaa1•.volgens' bestekspostnrs . 432
Aal1brengen beton t.b. v. deksloof m3
Sterkteklasse 835
Mi1ieuklasse4 (zeewater)
HoogovencementCEM111/8 42.5 LHHS
Grootste korrelatmeting (0) 31.5 lTrIl
In te betonneren ankers: .stelanker 4116 lang 400 rnn st
inclusief moeten .en vol gringen
Per voetplaat 3 ankers. thermi sch verzt nkt

Aanbrengen kunststof leuningwerk.
Betreft: leuflingwerkop de betonnendalTwand
Uitvoering overeenkomstig 1euni ngwerkop
1eidingviaduct:
Fioergrate hl~ndrailkunststof leuning systeem. m
met bijbehorende stijlen. regels. knikstukkenen
sChuifkoppeli·ngen.
Stal en •voetpl~en 19 st.. afm.: 20o><200x15rnn
met gezette U-profiel afm.: 6Ox70X60x7rnn
Lassen rondoma-4 rnn
Bevestigingsgaten
Stalen onderdelen thermisch verzinKt
Stel speet e &=20rnn

BESTEKS CATALOGUSN\.MR
POST- HOOFD- OCFICOOË
NLMR CODE 1:2:3:4:5:6

.9.

.L

OMSCHRIJVING

329312 111101

Ontgravi ngsbreedte op .bodem,'te bepa1en .aan de' hand
van de kabel- en leidingtekeningen
Taluds 1 : 1

Slopen gedeelte stootplaten en console
Situeri ng: zuide] ijk. landhoofd lei di ngvi aduct
Materiaal : gewapend beton ca .• 1·ln3
Stootp] aaW; kte 350lTrIl
D.m.V. zagen. ZaaglerJgte ca. 5.50 m,
Gedeelte dat gesloopt lllöetworden:
- daar waar ••de .betonnen danwandkomt·.te staan

.7 Vrijgekomenmateri alen worden geacht voor' de
opdrachtgever geen waarde te hebben

.9.
.9.

329313 •410401

1.
. .
.1. .
.9.

329314 422199

329315 331199

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTMTS-

VERPLICHTING

HOEVEELHEID
/3OtMSTOF

37.00 L

185.00
185.00

5.00 L

57.00

37,00 L
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BLADNR.: 116

BESTEKS CATALOOJSNI.M'-1ER
POST- HOOFD- OEFICOOE
NLMR CODE 1:2:3:4:5:6

329316 439999

439999

419999

G1SCHRIJVING

Kleur: RAL9010. wit

Aanbrengen stalen plaat.
Situering: aansluiting betonnen dallWandmet

landhoofd leidingviaduct. zie tek.905
Stalen plaat lxbxd nOOxlooxl0 llIII.met gaten iP18 st
llIII.h.o.n. 500 llIII(van NAP.+8.100 tot +7.000 m.)
Stalen plaat lxbxd 2800x150xlOllIII.met gaten !pIS st
llIII.h.o.h. 500 ·llIII(vanN.A.P.+8.100 tot +5.300 Ol.)
Stalen onderdelen thermisch verzinkt. conser- .
.veri ngskosten worden geacht begrepen te
zijn in deze bestekspost
Platen bevestigen met bouten M16h.o.h. 500 llIII st
Boren. t.b.V. bevestigen bouten. wordt geaCht te
zt jn begrepen i n deze bestekspost . Leveren en
aanbrengen rugvulling bestaande uit kit en
pur-schuim.

Tijdelijk stalpe:lwerk.
Betreft: het tijdelijk afstempelen van de

betonnendanwandplanken tijdens de
ontgraving t.b.V. de bouwvan de
landhoofden van de overkluizing t.b.V. de
Neckarweg

Stempelkracht: zt e tek. 904
Uitvoering: door aannemer te bepalen en ter

goedkeuri ng van de directi e
Het niveau van de tijdelijke stempels is
N.A.P. + 6.000 m

EUROPAWEG

.1. .
.9.

Aanbrengen ti jde 1i jke danwanden.
Situering: Europaweg. nabij in-situ tunnel aan

westzijde. zie tek. 834.

Heien stalen ctanwand.
Stalen damplanken: AZ13. volgens onderstaande
tabel
Staalkwaliteit Fe 360
Helling dallWànd:verticaal

lengte inheidiepte aantal gewicht

9.300 m. - 1.000 m. 107 st. 71.34
7.950 m. + 1. 750 m. 77 st. 43.89
8.700 m. + 1.750 m. 122 st. 76.09

. . Inheidiepte t..o.v. NAP .. gewicht in tonnen .

.1.. Aanbrengen aIs dubbele damplank
.1. Heiblok ter keuze van de aannemer

.1 Spuiten is niet toegestaan

Aanbrengen tijdelijke danwanden.
Situering: Europaweg. nabij in-situ tunnel aan

oostzijde. zie tek. 834.

Heien sta lenctanwand.
Stalen damplanken: AZ13. volgens onderstaande
tabel
Staa 1kwa1ttett Fe 360
Helling dallWànd:verticaal.1. .

.9.
lengte inhei di epte aantal gewicht

8.000 m. + 1.500 m. 52 st. 29.82

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS-

VERPLICHTING

st

ton

st 1.00 A

HOEVEELHEID
BOUWSTOF

2.00 L

2.00 L

18.00 L

A

191.32 L

129.36 L
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BLADNR. : 117

BESTEKS CATALOOUSNUliQ
POST- HOOFO- OEUCOOENU!i1ER CODE 1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

8.oo0m.
7,50am.
6,000 m.

+ 1.500 m.
+ 1.500 m.
+ 2,000 m.

32 st.
87 st.
80 st.

18,35
46.78
34,41

329530 410499

Inheidiepte t.o.v.N.A,P .. gewicht in tonnen.
Aanbrengen als dubbele •damplank
Heiblok ter keuze·v:an de aannemer
Spuiten is niet toegestaan

Verwijderen stal en .da_nden,
Situering: Europaweg, nabij in-situ tunnel aan

westzijde. zie tek. 834.
Betreft ti jdelijke. darrwandenAZ13aangebracht
volgens. bestekspostnr. 329510:
Dedaltwanden met bijbehotendeonderdel en
verwijderen.
Bovenzijde wanden.bovenwaterspiege 1
Helling.wanden: verticaal
WiJze van verwijderen ter keuze aannemer
Spuitell is niet toegestaan
Vtijkomendemateri alen worden geileht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben_

Verwîjderen stalendallWanden.
Situering: Europaweg, nabij tn-sttu tunnel aan

oostzijde, zie tek.834.
Betreft .tijdel ijkedanwanden AZ13aangebracht
volgensbestekspostnr. 329520.
De darrwandenmet bijbehorende onderdel en
verwijderen.
Bovenzijde wanden boven waterspiegel
Hell ingwancten : verticaal
Wijze van verwijderen ter keuze aannemer
Spuiten is niet toegestaan
Vrijkomende materialen worden geacht voor. de
opdrachtgever geen waarde te hebben.

0AMWA/'()VffiAHKER!t4G
oetailleringverankering door de aannemer volgens
bestekspostnr. 820010
Het leveren en aanbrengen van de verbindings-
onderdelen. schotjes ed .. worden geacht te zijn
begrepen in de besteksposten van de verankeringen.
Detailleringen eventuele alternaiievetijdelijke
verankeringen te ontwerpen op ankerkrachten.zoals
op tekening aangegeven en conform artikel
41.25.02 indeel 3.

Oe aannemer dient bij het opslaan van materi aa1
en materieel rekening te hOUden•met een maximaal
toelaatbarebovenbelasting achter de dam-en
cOlllbiwanctenvan 20 kNlm2.

329540 410499

33

332

332010 419999

IN· SIlU WEST

Aanbrengen tijdelijke verankeringselementen
Situering: in-situ tunnel west t.p.v. mOOt21.

zie tek. 831

Aanbrengen tijdelijke verankering.
Betreft:het·aanbrengen van de tijdelijke
verankert 09, ioc lusi ef alle toebehoren.
- schroefinjectieilnker 4J82-22.l\lJl.Jangca35oo0 .·lJJll.

incl. 9rout<82S) en besChennil19smiddelen;
boorspiraal«eOO !Tlll;

- verankeringselementen op de damwand:

EEN- HOEVEELHEIDHElD RESULTAATS-
VERPLI CHTING

1.00 A

UlO

1.00 A

st 14,00 L
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BLAIJNR.: 118

~~III!~KSrro~!PJ.~~
JNlH1ER CODE 1:2:3:4:5:6

410499

~mo 4~m

419999

2..
.1. .
.9.

(}1SCliRIJVING

- gording HE240 B. lengte 74 m:
- 90rdingen in langsrichting momentvast aan elkaar
verbinden;

- voor doorvoeren ankergaten aanbrengen.

Verwijderen veranKeri ng.
Betreft de verankering aangebracht volgens
Destekspostnr. 332010
Na uitvoeren betonwerK en aanvullingen schroef-
injectieankers en bijbehorende onderdelen tot
N.A.P. -20.OOm verwijderen.
Vrijkomendematerialenworden~eacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben .

ZINKSLEUF WEST

Aanbrengen tijdelijke verankering.
Situering: zinKsleuf westoever nabijbeëndigingca land kanaa I. zt e tek. 828

Aanbrengen tijdelijke veranKering.
Betreft: het aanbrengen van de tijdelijke
verankeri ngen' tnc lus tef .a lle toebehoren.
- ·dywidag·w32 llIlllang 38;12m. (met anf::erschot)
- dywidag W 36 llIll lang 25.21m (met combiwand)
- dywidag 4; 36 llIll lang 25.00m (lllet <:ombiwand)
- dywidag 4; 36ll1ll lang 25.28 memet cCJlllhiwand)
- schroefinjectieanKer f/J6O.3x17. 5 llIlllang 30.19 m.
- schroefi njectieanker f/J82.5x22. 2 llIll1ang 39.26 m.
- schroefinjectieanker t/J82.5x22.2 llIll lang 40.76 a,
-leveren enaanbr'engen grout (B25) en bescrer-
mingsbUizen dient te zi jn begrepen i n deze
bestekspost ;

- verankeringselementen op de combi- en dallWand;
-gordinglJNP 200. lang 22.6 m.:
- gording UNP240. lang 22.6 m. ;
- gording tlNP280. lang 49.2 m. ;
- gOrding UNP280. lang 24.0 m. ;
- gording UNP300. lang 29.8 m.;
- gording UNP320. lang 82.0 m. ;
- garding UNP320. lang 19.0 n.:
boorspi raa 1 w175ll1llen 4;200llIllvol genS tef::ening;

- gordingen in langsrichting momentvast aan elkaar
verbinden;

- voor doorvoeren anKergaten aanbrengen.

Aanbrengen stalen palen.
Betreft: heien bUispalen t.b.v: cCJlllhiwanden

ankerschot
Palen; volgenS onderstaande tabel
Palen met aangelaste sloten (hoef::stuk (5)
Staal kwaliteit: FeSlIl

e werkterrein is N.A.P. + 5.50 m
ing paal: verti caal

bUispaal lengte aantal gewicht inhei-
in llIll. in a. in ton diepte

4;1016/12 17.750
(/)1016/12 21.500
q810.4/10 15.250
q81O.4/l0 18.500

-18.750
-18.750
~12.500
-12.50:0

2 st
2 st
1 st
3 st

.2.
Inheidiepte in m. t.o.v. N.A.P.
Buisprofiel zonder voet
Wijze van aanbrengen ter keuze vah de aannemer

EEN-HEID

ton

st

stst
stst

ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton

HOEVEELHEID
RE5ULTAATS-
VERPLICHTING

1.00

2.00

HOEVEELHEID
BOl.JI,,/STOF

6.29 l

A

A

6.00
2.00
3.00
4.00

5.00
9.00

0.580.77
2.11
1.03
1.40
4,98
1.15

L
'l
L
L
L
L
L

8.00 L
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8LAONR.: 119

333016 ••.420099

335
335010 419999

335011 419999

OMSCHRIJVING

Heien stalen danwand.
. uering: tussenl:lUispalen
1en damplanken:PU20. zie onderstaande tabel
ste fabri ekSsloten
de planlckop boven de watersp'iegel

Hel1ing danwand: ~i caa 1
lengte

18.500 m.
15.250 lil.
2L500m.
17.750m.

i nhei diepte

-12.500 m.
-12.500 m.-18.750 m.
-18.750 lil.

Inhei diepte t. o.V.N.A. P..•. gewiçht in 'tonnen.
Aal1brengenals driedubbele damplank
Heiblok ter keuze van de aannemer
SpUiten is. niet toegestaan

Toepassen S1otverk likkers
Ter controle. van het zt ch ..inhetslot~vindèn
van dedanwaooplarJken in. de slOt,enop 1.Qmeter
vanaf de oncterkantvande profielen.slot'lerklik-
kers aanbrengen en na i nheienv1:lnelketU$senplank
aflezen.

AanbrengenanKerschot .
Betreft :betonnenankerschotten
Hoeveelheid: ·6 .st
Prefab betoonenankerschot:
Afmetingen: 1500 x 1000 .mm

dikte350120011'll1
In elK schot gat öpnement.b.V. ankerstangen
Afstandankersd1Qth.o.h. 2.52 m
beton moet .zijn:
- .SterkteklasseB35
- Milieuklasse 4 (.zeewater)

Verwijderen verankering.
Betreft de verankering aangebracht· volgens
bestekspostnr. 333010
Na aanvullen van de zinksleuf de verankering met
biJbehorendeoncterdelen. exclusief groutpróp.
verwijderen.

materialen worden ~pht .voor .de
tgever.geen waarde te hebben.

Aanbrengen tijdelijke verankering.
Situering: zinksleufoostoever nabiJ· beëndigi ng

Galand kanaal ...zie tel" ..826.

Aanbrengen.tijdelijke veranKering.
Betreft: . het aanbrengen val'lde. tijdelijke
verankeri ngen.inc1l.l$JefalletQebel1Dl"er.
- dywidag </). 32mn lang 38.04JIl (met <l9K€l"schot)
- ,dywideg•.rp 32mm lang25.21111(lI)et dêlllW(lnd)
- d,ywidagl/J32mm 1a99 25. 2~m(met .•CÖllll)i\>i'and)
- schroefi njectieank~r!/J4!1,3X12.5111lt Illng26A5 .m.
- schroefinjectieanker~0.3x17.2mn lang 37.76 m.
- schroefinjectieanker qfd2.5x22.2 mn 1ang39, 76 lil,
- leveren en aanbrengen grout (B25Jenbescher-

HOEVEELHEID
Rf.SUl TAATS-
VERPLICHTING

st 2.00 A

2;00 A

31.60 L

14.00

3.00

7.00
2.00
6.00
7.00 L
2.00 L
4.00 L
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BLADNR. : 120

CATALCXiUSNtMR
HOOFO- OEf1CODE
CODE 1:2:3:4:5:6

2 ..
.1. .
.9.

2 ..
.1. .
.4 ..
.9 ..
.1.

.1

2 ..
.1. .
.5...
.1. .
.1.

OMSCHRIJVING

mingsbuizen dient te zijn begrepen in deze
bestekspost:

- verankeringselementen op de combi- en darrwand;
- gording UNI'200. lang 60.4 m.: ton
- gordingUNP 240. lang 22.6 m.; ton
- gording UNI'260. lang 43.0 a.: ton
- gording UNP300.1 ang 56.6 m.: ton
- gording UNP320. lang 27.6 a.: ton
- boorspiraal tl>150tml.tP 175mm en tP200mn volgens
tekening;

- gordingen in langsrichting momentvast aan elkaar
verbinden;

- voor doorvoeren ankergaten aanbrengen .

Aanbrengen stalen palen.
Betreft: heien buispalen t.b. v . combiwanden

ankerschot
Palen: volgens onderstaande tabel
Palen metaangela~te sloten (hoekstuk CS)
Staalkwaliteit: Fe510

e werkterrein is N.A.P. + 5.50 m
ing paal; verticaal

lengte aantal gewicht inhei -
in m. in ton diepte

~10.4/10 16.250 6 st 22.72 -17.250

.2.
.1.
.9

Imeidieptein m. t.O.V. NAP.
Buisprofiel zonder. voet
Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
Aanbrengen meetbuisjes en meten conform deel 3
artikel 41.22.05 lid 09

Heien sta 1endanwand •.
Situering: tussen buispalen
Stalen damplanken: PU20
Lengte danwandplanken: 16750 mm.15 stuks
Geponste fabriekssloten
Inheidiepte: N.A.P.-17.750 m.
Met de plankkop boven de waterspiegel
Helling darlJlJand:vert i caa1
Damplanken: lel"igteklasse van 15.00 tot 20.00 m
Aanbrengen als dri edUbbe1e damplank
Heiblok ter keuze van de aannemer
Spuiten is niet toegestaan

Heien stalen darrwand.
Lengte danwandplanken; 21000 mn, 10 stuks
Geponste fabriekssloten
Inheidiepte: N.A.P.~15.000 m.
Stalen damplanken; A'l26 volgens onderstaande tabel
Geponste fabriekssloten
Met de pl ankkop boven de waterspi egel
Hel}ing darlJlJand:verticaal
Damplanken: lel'lgteklasse van 20.00 tot 23.00 m
Aanbrengen als dubbele damplank
Hetblok ter keuze van de aannemer
Spuiten is niet toegestaan

Toepassen slotverkliickers
Ter controle van het zich in het slot bevinden st
van de darrwandplankenin de sloten op 1.0 meter
vanaf de onderkant van de profielen. slotverklik-
kers aanbrengen en na inheien van elke tussenplank
aflezen.

EEN- HOEVEELHEIDHEID RESULTMTS-
VERPLI CHTING

st

st

ton

ton

HOEvEELHEID
BOUWSTOF

1.56 L
0.77 L
1.66 L
2.67 L
1.68 L

6.00 L

16.00 L

21.26 L

20.51 L

12.00 L
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BlADNR. : 121

BESTEK5 CATALffit.lSNt.M1ER
POST· HOOFD- DEFlCOOE
NlJ'HERCODE 1:2:3:4:5:6

335016 420099

336

336010 419999

336011 419999

336020 410499

339

3395

339510 419999

OMSCHRIJVING

.Aanbrengen ankerschot .
Betreft: betonnen ankerschotten
Hoevee1hei ct: 7 st
Prefab betonnen ankerschot :
Afmetingen: 1500 x 1000 mn

dikte 350/200 mn
In elk schot gat opnement.b. v. ankerstangen
Afstand ankerschot h.o.h. 3.00 m
beton moet zijn:
. Sterktelclasse B35
. Milieuklasse 4 (zeewater)

Verwijderen verankeri ng.
Betreft de verankeMng aangebracht volgens
bestekspostnr. 335010
Na aanvullen van de zinksleuf de verankering met

orende onderde1en. exclusi ef grootprop .
verwijderen .:
Vrijkomende materialen worden geacht
opdrachtgever geen waarde te hebben.

IN-SITU'WNNEt OOST

Aanbrengen tijdelijlcev~rankeril19. . ..
Situering: in~situ tunnel oost t.p.v.moot 20.

zie tek.823.

Aanbrengen tijdelijkeverêll1ker.ing,
Betreft: hetatlnbr~en van de tijdelijke
verankering. inclusief .aUetoebehoren.
- schroeflnjectieanker <PS2-22nJljJangca35000 .llITI.
incl.grout CB25) en beschermingsmiddelen :

- verankeringselementen op de danwand:
. gordingHE240B.lengte ca. 74 m:
spiraalbüOrqQoomn;

- gordingen in langsrichtingmomentvast aan elkaar
verbinden;

• voor' doorvoeren ankergaten aanbrengen.

Verwijderen verankering.
Situering: in·situ tunnel oost t ,p.v. !!lOOt20.

zie tek. 823.
Betreft de verankering aangebracht· volgens
bestekspostnr. 336010
Na.uitvoeren betonwerk en aanvuIl ingen senroet-
;njectieankers en bijbehorende onderdelen tot
N.A.P.-20.00m verwijderen.
Vrijkomende·mater; alen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben.

VE:RANKERING

EUROPAWEG

Aanbrengen tijdelijlce verankehng.
Situering: Europaweg. nabij in-situ tunnel aan

westz; jde. z; e tee. 834
Verankering ciaIlwanctenvan bestekspostnr. 329510
Betreft: het aanbrengen van de tijdelijke
verankering. inclusief alle toebehoren.
- schroef;njectieanker ifJ48.3-12.5 mn lang ca.
16.55 m.. inclusief groot (825);

- schroef; njecti eanKer q,48.3·}2.5 mn 1ang ca.
17.61 m.. inclusief groot <B25}:

- veranker; ngse1 de dalll'Jand;
gording UNP 240. 267 m.;

EEN- HOEVEaHEID
HEID RESULTAATS-

VERPLICHTING

st 2.00 A

1;00 A

LOO A

14.00 L

6.29

13.00

30.00

9.05
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BLADNR.: 122

BESTEKS CATALOOUSN\J+lËR
POST- HOOFD- DEFICOOE
Nl.MR CODE 1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

- gordingen momentvast aan elkaar verbinden:
- voor doorvoeren ankergaten aanbrengen.

Aanbrengen tijdelijke verankering.
Situering: Europaweg. nabij in-situ tunnel aan

oostzijde. zie tek.834
Verankering daJTholandenvan bestekspostnr. 329520
Betreft: het aanbrengen van de tijdelijke
verankering. il'lclusief alle toebehoren.
- schroefinjectieanker 1/148.3-12.5rrrnlang ca.
14.14 rn.. inclusief groot (625);

- schroefinjectieankerI/l48.3-12.5rrrn lang ca.
13.44 m.. inclusief grout (B25);

- schroefinjectieanker <P48.3-12.5rrrnlang ca.
12.02 m.. inclusief gr'Out (825);

- verankeri ngselementenop de dalltfland:
- 2 st. gording~P 240. lengte 114.6 m. :
- 2 st. gordingUNP 260. lel'lgte .:63.6 a.:
- gordingen momentvast aan elkaar verbinden:
- voor doorvoeren ankergaten aanbrengen.

Verwijderen verankeri ngse1ementen
Situering: Europaweg.nabij in-situ tunnel aan

westzijde. zie tee. 834
Betreft de. verankéring aangebracht volgens
bestekspostnr. 339510
De verankeringselemerrt;en met bijbehorende
oncterde1en. exclusief g:routprop...verwijderen.
Vrijkomende materialen worden g.eacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben.

Verwijderen verankeringselementen
Situering: Europaweg. nabij in-situ tunnel aan

oostzijde; zie tek. 834
Betreft de verankering aangebracht volgens
bestekspastnr. 339520
De verankeringselemènten met .bijbehorencte
onderdelen. exclusief groutprop. verwijderen.
Vrijkomende materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te·hebben.

0AHWANl) STEMPELINGEN
oetailleringstempeling door de aannemer volgens
bestecspostnr. 820010
Het leveren en aanbrengen van de verbindings-
onderdelen. schotjes ed .. worden geacht te zijn
begrepen tnëe besteksposten van de stempel i ngen.
Detai Heri ngen eventuele alternatieve tijdelijke
stempelingen te ontwerpen op stempelkrachtenop
tekening aangegeven en conform artikel 41.25.02
in deel 3.

410499

410499

0AHWANl) SlEMPEUNGEN TOERITWEST
Situering: toerit westzijde. IllOOt8 t/rn 11.

zie tek.833

Aanbrengen tijdelijk stempel raam. st
Betreft het aanbrengen van het tijdelijke st
stempel raam.inc 1usief alle toebehoren.
- stempels 4>914x16rrrn. 8 st. lal1938.5m1st: ton
- stempels (j)914x14.2rrrn. 5 st. lang 42.5 mist; ton
- stempels (j)914x14.2rrrn.4 st. lang 40.0 mist: ton
gording HE550 B.lel'lgte 158.5 a. ton
gording HE450 B:lengte 181.5 m. ton
gordingen in langsrichting momentvast aan elkaar
verbinden.

419999

EEN- H()EVEELHEID
HElD RE5ULTAATS-

VERPLICHTING

1.00 A

st
st

ton
ton

st 1.00 A

st 1.00 . A

1.00 A

HOEVEELHEID
BOIMSTOF

21.00 L

22.00 L

13.00 L

7.76 L
4.15 l

1.00

111.02
68.00
51.19 L
32.18 L
31.75 L
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Civieltechni sche werkzaamheden
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92.40.03R

.:EEN- HOEVEELHEID
HElD RESUlTAATS-

VERPLICHTING

st 1.00

HOEVEELHEID
.13QIJWSTOF

BESTEKS CATALOOUSNLMR
POST- HOQFD- OEftCOOE OMSCHRIJVING
NtMR CODE 1:2:3:4:5:6

341020 410499 Verwijderenstenpelraatn. .
Betreft het stempelraamaangebracht volgens
bestekspostnr. 341010.
Nauitvoeren betonwerk en aanvul 1ingen stempe1-
•el€lllenten met bijbehorende onderdelen verwijderen.
Vrijkomendematerialen wordën geacht vOQrde
opdrachtgever geen waarde te hebben,

A

342

342010 419999 1.00 A

1.00 L

83.36
192.20
89.87

1.00 A

1.00 L

6.01 L
15.96 L

1.00

1.00

83:36 L
182.55 L
143.91 L
63.36 l
23.34 L
38.98 L
35.86 L
13.05 L
8.60 L

1:00 A

Aanbrengen ti jdeli jk stempel raam.
Situering: in-situ tunnel westzijde.

moot 12 tlm 16.zietek. 832
Betreft het .aanorengen van het tijdelijke
stempelraalll. inclusief alle toebehoren.

4x201lII1. 5 st .. lang ca •. 37.0 •mist
447,5 mmo 13 st. . lang ca.3l.5 mist

- .gording Ht:600B:.·lengte 402 m.
- gordingen in langsrichtingmomentvast aan elkaar
verbinden.

Aanbrengen tijdelijk stempel raam.
Situering: in-situ tunnel westzijde . moot.12.

zie·tek832
Betreft het aanbrengen van het tijdelijk·
stempel raam.••inclusief .alle toebehoren.
- stempels 4610x8rlT!l.5 st. lang ca »Ó. 10.0 m/st:
- gording HE·2ao.B.lengte ca -.l5?m:
gordingen in 1angsrichti ng momentvastaan
verbinden.

Aanbrengen tijdelijk stempelraam.
Situering: in-situ tunnel west .. moot 17.t/m 21

zie tek.831
Betreft het aanbrengen van het tijdelijke
stempelraam. inclusief alle toebehOren.
-stempelsqB14x201lll1. Sst. larg ca. 37-.0 mist
- stempelsqB14x22.21l111. 10 st. lil\19 ca; 36.5 mIst
- stempels qB14x25 1lII1. 7 st. la\19ca. 36;Smlst
-stempelsqB14x2SIlII1. 3 st. lang ca. 37.5 mist
- gording HE600 B. lengte 108 m:
-gording HE650 B.lengte 170 m; ton
-gordingHE 700 B.lengte 146 m: tOri
- gording HE900 B.lengte44m: ton
- gording HE700 B. lengte 3Sm:... ton
- gordingen in langsrichting lllOOlentvastaan elkaar
verbinden.

\ferwijderenstempelraam. ..
ft·het stempelraamaangebracht volgëns

bestekspostnr.342010
Na.uitvoerenbetonwerk .en aanvullingen stempel-
elememenmet. bijbèhorendeoncterde len verwijderen.
Vrijkomendematerialen worden geacht voorde
opdrachtgever geen waarde te hebben.

Verwijderen stempeJraam.
Betreft het .stempelraam aangebracht volgens
bestekspostnr. .342020
Na uitVoeren betonwerk en aanvul] i~stampel-
el €lllenten•met bijbehOrende onclel"deJenverwijderen.
Vrijkomende materialen wof'dengeachtvoorde
opdrachtgever geen waarde te hebben.

Verwijderen stempelraam.
Betreft het stempel raam aangebracht volgens

342020.·419999

342040 .410499

342050410499

342060 410499
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iii:IIIII~BESTEKSCATALOGUSNUl+1ER
..... HOOFD- DEFICDDE

eoDE 1:2:3:4:5:6

419999

419999

I
']343012 562101

562199

2.

.9..
.2.

(}15CHRIJVING

bestekspostnr. 342030
Na uitvoeren betonwerk en aanvullingen stempel-
elementen met bijbehorende onderdelen verwijderen.
Vrijkomende materialen worden geacht voorde
opdrachtgever geen waarde te hebben.

ZINKSlEUF WEST

Aanbrengen permanent stempel raam.
Situering: zinksleuf west. t.p.v. tunnelelement A.

zie tek. 830

Aanbrengen permanent stempel raam.
Betreft het aanbrengen van het permanente stempe1-
raam. inclusief alle toebehoren.
- stempel iP1l20x1T.5mn. 20 st. lang ca. 37.5 mist
- stempel 1/J1l20x20mm. 2 st. lang ca. 37.5 mist
- 22 kopplaten I/J1170 dik 20mm
De stempels luchtdicht aflassen m.b.v. de
kopplaten

- gording HE7008. lang ca. 478.8 m:
- gording HE900 B. lang ca. 32.5 a:
- gordingen in lahgsrichting momentvast aan elkaar
verbinden.

Voorbehandelen staal. nieuwbouw.
Betreft: voorbehandelen stempelraam. inclusief
bijbehorende onderdelen t.b.V. aanbrengen coating
Stempels voorbehandelen aan de buitenzijde
Totaal ca. 3975 m2
Reinigen. voorafgaand aan het stralen. d.m. v. :
ter keuze aannemer i.o.m. de directie
Gritstralen Sa 2.5
Straalmiddel voor 'herhaald gebruik

.1 Afkomendstraalmiddel en vuil opvangen. verzamelen
in container(s) en vervoeren naar een door het be-
voegd gezag erkende inrichting

Aanbrengen teervrije epoxy coating
Situering: buitenzijde stempels. gordingen en
overige toebehoren
Betreft: Teervrije-epoxy coating
Twee-componentenepoxy-polyamide primer type
Sigmacover primer 7413 of gelijkwaardig.
Twee-componentenepoxy-polyamide coating type
Sigmacover TCPcoating 7463 (zwart) of
gel i jkwaardig.
Laagdikten conform deel 3 artikel 56.22.04 lid Ol.

Aanbrengen permanent stempel raam.
Situering: zinksleuf west. t.p.v. tunnelelement B

zie tek. 829.

Aanbrengen permanent stempel raam.
Betreft het aanbrengen van het permanente stempel-
raam. inclusief alle toebehoren.
- stempels I/Jl120x17.5mm. 5 st. lang ca.37.5 mist;
- stempets tJl1120x20mm 16 st. lang ca. 37.5 mist;
- 21 kopplatenl/J 1170 di k 20 mm
De stempels luChtdicht aflassen m.b.v. de
kopplaten

- gording HE800 B. lang ca. 428 m:
- stalen plaat 1500x1500x60mmot.p.v. oplegsloven
O1Ierkluizing Neckarweg:

- stelplaten t.p.v.overkluizingen windscherm en
zutdscners:

EEN- HOEVEELHEID
HElD RESULTAATS-

VERPUÇHTING

HOEVEELHEIDBQlMSTOF

st 1.00 A

st 1.00 L

ton 356.68 L
ton 40.67 L
ton 3.72 L

ton 93.18 L
ton 9.65 L

m2

m2

3975.00

7950.00

L

L

st 1.00 A

st 1.00 L

ton 90.59 L
ton 331.28 L
ton 3.55 l

ton 114.28 l
st 6.00 L

st 7.00 L
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BLADNR.: 125

BESTEKS CATAlOOUS~R.
POST- HOOFD~ DEFICOOENLtKRCQDE 1:2:3:4;5:6

OMSCHRIJVING

343022 562101

in langsrichtingrromentvast aan elkaar

2.

.9..
.2.

Voorbehandelen staal. nieuwbouw.
Betreft: voorbehandel en stempel raam. loc lus ief
bijbehOrendeonderctelen t.b. v, aanbrengen coating
Stempelsvoorbehandelen aan de buitenzijde
Totatil ca. 3975m2
Reinigen. voorafgaand aanhét stralen. d.a.v.:
ter keuze aannemer i.O.lIl.dedirecUe
Gritstralen Sa 2.5
Straalmiddel·.voor herhaald gebruik
AfkOl1lendstraalmiddel en vuil opvangen.. verzamelen
in. container(s} •en vervoeren naar een door. het·. be-
voegd gezagerkel'lde inrichting

Aanbrengenteervrije epox,yCQëlting
Situering;buitefjzijde stempel s. gordi ngen en
overige toebehoren
Betteft: •Teervrtje-epoJ\Y coating
Twee-cqnponenten~poxy-polyamideprilller type
SigmaçOverprilllét 7413 of •gelijkwaardig.
Twee-cqnponenten epoxy-polYaJni<l~coating type ••

Iep coating 7463 (zwart) of
kwaardig.

laagdikten conform deel 3 artikel 56.22.041 id 01.

Aanbrengen tijdelijk stempelraam.
SitLleri ng: Zinksleuf west. t. p, v.mootbS en cl.

z.ieteL82B
Betreft het aanbrengen van het. tijdelijke
stempelraam~ inclusief alle toebehoren.
- stempels l{!914xl4.2urn. 4 st. lang ca. 37.9 mi st:
-.gording I1F400 B. lang ca. 72 m..
- gordingen i n 1angsrichti ngmomentvast. aan elkaar
verbinden.

Verwijderen stempelraam.
Betreft. het st~lraam aangebracht volgens
bestekspostnr. 343030
Na uitvoeren betonwerk en aanvul ]ingenstempel-
elelllenten met bijbehorende onderdelen verwijderen.
Vrijkomende materialen worden geacht voorde
opdrachtgever· geen waarde te hebben.

ZINKSLEUF OOST

Aanbrengen·permanent stempel raam.
Situeri ng: zt nksleuf oost. t.P.v . tunnelel ellleI1tF.

zie teLB24

·Aanbrerrgenpermanel'lt stempel raam.
Betreft het aanbrengen van het. permanente
stempelraam.. inclusief alle t~oren.
- stempels ./h1120x116 rrm: 9 st .. lang ca .37 .Ollilst
- stempelsI!>1120X17.5mm; 13 st. lang ca. 37. o mist
- 22kopplaten 1/l1170 dik20rrm
De.stent>e1s luChtdicht. aflassen m.b.v. de
kopplaten
gording HE BOOB .••1engte .•ca .. 371.m;
gordingHE900 B. lengte ca. 72 m;

-gordingen in langsrichtingmomentvast aanelkaar
verbinden

\Joorbehanctelen staal. nieuwbouw.
Bètreft: voorbehandelen stempel raam. inclusief

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS·

VERPLICHTING

HOEVEELHEID
BOL'JSTOF

3975:00 L

7950.00 L

1.00 A

1.00 L

47.77 L
11.40 L

1.00 A

1.00 A

1.00

147.09
232.38
3.72

97.20
20.95
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BLADNR.: 126

~I·.III:POBE.srSTE._KS !.JN\ CAFD~ALOOUSNlMR
- nuv - DEFlCOOC

NUMMERCDDE 1:2:3:4:5:6

2.
.9 ..
.2.

2.
.9 ..
.2.

bijbehorende onderde Ien t. b. v. aanbrengen cóatt ng
Stempels voorbehandelen .aan de buitenzijde
Totaal ca. 41001112
Reinigen. voorafgaand aan het stralen. d.a.v.:
ter keuze aannemer LO.m. de directie
Gritstralen Sa 2.5
Straalmiddel voor herhaald gebruik
AfkomendstraaTmiddel en vui 1 opvangen....verzamelen
in container(s) en vervoeren naar een door het be-
voegd gezag erkendé inrichting

Aanbrengen·teervrije epo>Çycoat i ng
Situering: buitenzijde stempels. gordingen en
overige toebehoren
Betreft: Teervrije,epoxy coating

OOlporler1tenepoxy-polyamide primer type
over •primer 7413 of gelijkwaardig.
~ten ·epo>Çy-polyamidecoating type

TCPcoating 7463 (zwart) of
kwaardig.

Laagdil::ten conform deel 3 artikel 56.22.04 lid Ol.

Aanbrengen permanent stanpel raam.
Situering: zinksleuf oost. t..e.v, tunnel element E.

zie tek .. 825

Aanbrengen permanent stanpelraam. ..... .
Betreft het lilanbrengen van·het permanente st
stel1l)elraam.tncl usief alle toebehoren.
-stertpelsep112Ox1Z.5 lml. 17 st. lang ca.37.0 mist ton
- stempels epIl20x20.0 nm, 5 st. lang ca.37.Umlst ton
-22 kopplat$l!k 1170 dik 20 lml ton
De stertpe1s luchtdicht aflassen m.b. v . de
lmpplaten
gording HE800B.lengte ca. 81.2 m: ton

-gorcting HE900 B. lengte ca. 120.0 m: ton
stelp laten 1xb .1160x1160 lml. di kte min. 50 nm: st

-gordingen in langsrichting momentvast aan elkaar
verbinden.

Voorbéhandelen staal. nieuwbouw.
Betreft: voorbehanelelen stempel raam. inclusief
bijbehorende onderdE;len t.b.v. aanbrengencoating
Stel1l)els voorbehandel en aan de buitenzijde
Totaal ca. 3460 m2
Reinigen. VOOl"af9lilandaan het stralen. d.m.v.:
ter keuze aannemer i.o.m. ·00. directie
Gritstralen Sa. 2.5
Straalmiddel.voorherhaaldgebruik
Afkanend sttaalmiddE;l·· en. vui 1 opvangen. verzamelen
in cootainer(s) en vervoeren naar een door. het be-
voegd gezag erkende inrichting

Aanbrengen teervrijeepoxycoating
$ituering: buitenzijde stempels. gordingen en
overige t~oren
Betreft: Teervrije-epo>Çy coating
Twee-cOOlporler1ten -polyamide primer type
SiQmacoverprimer .. of •gel ijkwaardig.
~;~~~oa~~~~~~~rE5~~ng type
gelijkWaardig.
Laagdiktén conform deel 3 artikel 56.22.04 lid 01.

Aanbrengen tijdelijkE; stempelraam. .
Situering: zinksleufoost. moot d5. zie tek.826

OMSCHRIJVING
EEN- HOEVEELHEID
HElD RESULTAATS-

VERPLICHTING

1.00 A

1.00 A

HOEVEELHElD
BOUWSTOF

4100.00 L

8200.00 L

1.00 L

303.88 L
102.15 L
3.72

21.27
34.92 L
27.00 L

3460.00 L

6920.00 l
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Aanbrengen tijdelijkstempelraam,
Situering: in-situ tunnel oostzijde.

moot 14 tlm 20. zie tele . 822 en 823
Betreft het aanbrengen van het tijdel ijke
stempel raam. inclusief alle toebehoren.
- stempelsI/)914x20.0ll1ll. 14 st. langca.37.0mlst ton
- stempelsq')1016xl6.0 lI1ll.19 st. lang ca. 35.5mfst ton
- stempelsq')1l20xl7. 5 lI1ll.2 st. ca. 37.0l1lI st ton
- gording HE450 B. lengte ca, .. 40.m; ton
gording HE~50 B. lengte ca .321.0 m; ton
gording HE700B. lengte ca. 266.0 m; tOn

- gording HE 900 B. lengte ca. 32.0 m: ton
- gordingen mnentvast aan elkaar verbinden.

BESTEKS CATALOOUSNl.M'tR
POST - HOOFD- DËFICODE
N\.M'lERCODE 1:2:3:4:5:6

CX'1SCHRIJVING

345040 410499

Betreft •het aanbrengen van het ...tijdel ijke
stempel raam. inclusiefal1etoebehor'en,
- stempels 4.2 lI1ll.:5 st. lang ca. 37.5 mist:
- gording . 500 B. lang ca. 80 m.;
- gordingen in langsrichting momentvast aan elkaar
verbinden.

Verwijderen stempelelementen.
Situering: zjnksleuf oost.mootap.tie tek. 826
Betreft de verankering aangebracht volgens
bestekspostnr. 345030
Na uitvoeren betonwerken aanvullingen stempel-
elementen met bijbehorende onderdelen verwijderen.
Vrijkomende materialen worden geacht .voorde
opdrachtgever geen waarde te hebben.

346

"16010 419999

IN·SITU lUNNEL OOST

346020.419999

Aanbrengen tijdelijk stempel raam.
Situering: .in-situ tunnel oostzijde.

mootll t/m 13. zie tek822
Betreft het aanbrengen van het·tijdelijke
stempelraam.inclusief alle toebehoren.
- stempelsI/)914x12.SlI1ll. 2st.li3ngclf. 36.0 mist:
- stempels . 6 lI1ll. 9 st. lang ca. 36.0 mist:
-gording 450 B.lengte ca.8.0m:
- gording HE550 B.lengte ca. 239.0 m;
- gordingen in langsrichting momentvastaan .elkaar
verbinden

Aanbrengen van stempelelementen··
Situering: in·situtunnel oostzijde. moot U. zie

tek. 822
Betreft het aanbrengen het tijdelijke
stempel raam.•.incl~ief all e toebehoren.
- stempels (/l61Ox811111.5 st. lang ca. 10.0 mist
op N.A.P. +5.50 ITL • •..........

- gording HE280 B. lengte ca.140.Bm:
- gordingen in langsrichtingmometitvast aan elkaar
verbinden.

346030 419999

346040 410499 Verwijderen s~empe1raam. .••
Situering: in~situ tunnel oostzijde.

moot 11Vrn 13, zie'tek·822
Betreft. de verankering aangebracht vo1gens
bestekspostnr .3469+0 ..':.. .....•
Na uitvoeren betonwerk. en aanvul 1i ngen st~l-
elementen met bijbehorende onderdelen verwijderen.
Vrijkomende materialen worden.geacht voorde
opdrachtgever·geen waarde te hebben.

Verwijderen stempel raam.346050 .410499

EEN- HDEVEELHEID
HELD RESULTAATS-

VERPLICHTING

st

st

l-lOEVEELHEIO
BOOrJSTOF

1.00 L

66.40 L
15.27 L

1.00 A

1:00 A

1.00

20.00
114.75 L
1,40 L

48.52 L

1.00 A

1.00 L

5.86 L

14)8 L

1.00 A

1.00 L

223.94
270.27
35.75
7.00
73.83 L
65.44 L
9.50 L

1.00 A

A
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Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

03R BLADNR. : 128

BESTEKS CATAL03llSNtJlliMER
POST - HOOfD- DEFICODE
NlMR CODE 1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

Situering: in-situ tunnel oostziJde. moot 11. zie
tek. 822

Betreft de verankering aangebracht volgens
testecspostnr. 346020
Stempelelementen met biJbehörende onderdelen
verwijderen.
Vrijkomende.materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen· waarde te hebben.

Verwijderen •stempe1raam.
Situering: in-situ tunnel westzijde.

moot 14 t/m 20. zie tek. 822 en 823
Betreft de veranketing aangebracht volgens
bestekspostnr. 346030
Na.uitvoeren betonwerk en aanvullingen stempel-
elementen rnetbijbéhorende onderclelen· verwijderen.
Vrijkomende materialen worclengeacht. vQörde
opdrachtgever geen waarde te hebben.

410499

lJAMWl\ND STEMPELINGEN TOERIT OOST

1347010 419999 Aanbrengen tijdelijk stempel raam.
Situering: toerit oost. moot 5 en 6.

zie tek 820 en 821
Betreft aanbrengen van het tijdelijke stempelraam.
tnc lustet aHe toebéhoren.
- stempelstP813x12.SlIJ1l. 8 st. lang ca. 35.5 mist;
- gording HE 400 B. lengte ca. nOm.;
- gording HE 450 B.• lengte ca. 15 a.:
- gordingen in langsrichting momentvast aan elkaar

verbinden.

Verwijderen stempel raam.
Situering: toerit oost. moot 5 en 6.

zie tek 820 en 821
Betreft het stempeltaam aangebracht volgens
bestekspostnr. 347010
Nauitvoeren betonwerk en aanvu11i ngen stempe1-
elementen met bijbehorende onderdelen verwijderen ..
Vrijkomende materialen worden geacht voor de
opdtachtgever geen waarde te hebben.

Aanbrengen tijdelijk stempel raam.
Situering: toerit oost. moot 7 t/rn 10.

zie tek.821
Betreft aanbrengen van het tijdelijke stempel raam.
inclusief alle toebehoren.
- stempels ep914x12.5lIJ1l.9 st. lang ca. 35.5 mist;
- stempels tP813xl2.5 lIJ1l.5 st. lang ca. 35.5 mist;
-. gording HE 450B.l engte ca. 152 m.;
- gordingen in langsrichting momentvastaan elkaar

verbinden.

Verwijderen stempelraam.
Situering: toerit oost. moot 7 t/rn 10. zie tek 821
Betreft het stempelraarn aangebracht volgens
bestekspostnr. 347030
Na uitvoeren betonwerk en aanvulli ngel'l stempel-
elementenmet bijbehorende onderdelen verwijderen.
Vrijkomende mater; alen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben.

BIJKMIf)E WERKEN.~

BI.:JI(()IENDf ·WERKENIJAMWl\ND IN-SI11JTUNNEl WEST

410499

419999

EEN- HOEVEELHEID
HElD RESUlTMTS-VERPLICHTING

HOEVEELHEID
80t.WST0F

st 1.00 A

st 1.00 A

1.00

70.05
26.36

2.63

1.00 A

ton
ton
ton

st

st 1.00 A

st 1.00

ton 88.75 L
ton 43.78 L
ton 26.60 L

.
st 1.00 A



92.40.03R Calandtunnel werkbestek Besteksdeel BDDc3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BlADNR. : 129

BESTEKS CATAlOGUSNUr+tER
POST- HOOFO- llEFICOOE
NIJMI1ER CODE 1:2:3;4:5:6

352010 411399

352020 411399

352030 421199

352050.:411399

353

353010411399

OMSCHRIJVING

Afbranden bovenzi jde .stalendallWaJ'lCten
Situering: in-situ tunnel westzijde.

t.p. v . moot 12 en 16.zie tek. 832.
Betreft de stalen compartimenteringswandenaange-
bracht volgensbestekspostnr .. 322120.en.322130.
Afbranden op 100 lfflIonder onderkant·· ri jv loer.
Lengte ca. 115m.

r water .
·komendematerialen. ca. 161.84 ton staal.
en geacht voor. de opdrachtgever van geen

waarde te zijn.

Afbrandenoovenzijde stalen d~ll1en
S'ituering: in-situ tunnel westzijde.

moot 21. zie tek'831erJ84~
Betreft· de sta lencompartimenteringswah$naange~
bracht volgensbest.ekspostnr;. 322160.
Horizontaal.afbrandenopl00lllllortfer()nderkant
rijvloer en verticaal t. p: v. tunnelwanden.
Onder water
Vrijkomende·material en. ca. 102.77tönstaaT.
l'JQrdengeacht voor de opdrachtgever van g~n
waarde te zijn.

Aanbrengen betonstaa 1 metkenmigdelltjn van 16
Situering :compart imenteringswandaêlngebracht

volgers .~stekspostnfS' •...32Zi2Q. <322130en
322160,t.p.v, .testortenooderwaterbetOl1

Betreft: verank~ril19 oncterwaterbeton met
compartimenterirlgW9.nd·.

Totêla1: 270 st .
oe •wapenings$'tekken lassen aan. éénzi jde daflwand
Per inkassil19· 2 stekeinden lang 1000 lfflI
Staalkwaliteit FeB500HwL
oe verrekening van het betonstêlal wordt geacht te
zijn begrepen in··bestekspostnr. 432030

Afbranden oovenzijde stalen ç~iwartfen
Situeri ng: in- situ tunnel\,'lestz;ijdf:.

moot 13 en 14. zie lek.a32
Betreft de stalen cornbiwanden.t .p.v . centra 1e
doorsteek aan noord- enzuidZi jde. aangebracht
volgens bestekspostnr. 322110.
Afbranden op SOOlfflIonder bovenkêlnt tunneldak.
De•aannemer dient voldoende afschermende
voorzieningen aan te brengeni.v.llJ. gas-en olie-
leidingen
Vrijkomendemateri alen worden geacht vOOrde
opdrachtgever van geen waarde te zijn.

Afbranden oovalZijde stalEmCO/l1biwanden
Situering: inc situ. tunnel westzijde .

moot 21. zie tek. 831
Betreft:
-2·buispalen4l2020x24 1fflI:
- 2 buispalen4l2020x2.2 1fflI:
- 4 vulplankenPU20
Aangebracht volgens· bestekspostnr. .322140.
Afbranden op N.Ä. P. +6.aop llJ.
Vrijkomende materialen wordel'"fgeacht voor de
opdrêlchtgever.·van geen waarde te zijn.

BIJl<OMENDE ~ l:lAIiWi) ZINKSLEUF WEST

Afbranden oovenzijde stal en .09llttJêlndEm
Situering: zinksleuf.·westoever< nabij· neei ndtgi ng

EEN- HoEVEELHEID
HElD RESULTMTS-

VERPLI CHTING

3.00

1.00 A

1.00 A

A

A

A



iili'il.t2.40. 03R
calandtunnel werkbestek Besteksdeel 800-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BlADNR. : 130

BESTEKS CATAL~USNtJ+1ER
POST- HOOFD- DEFICOOE
N!.lM'1ERCOOE 1:2:3:4:5:6

G1SCHRIJVING

caland tunnel. moot cl en e2. zie tek.828
Betreft de stalen combiwand en darrwandaangebracht
volgens bestekspostnrs . 323130 en 32314D.
Afbranden op 500 nrnonder bestaandl:;anaaltalud
Gedeeltelijk onder water

ca. no m
Hel kanaal talud: ca. 1: 3
Vrijk.cmendematerial en worden geacht voor de
opdrachtgêVer van geen waarde te Zijn.

~~~~

~

~~5

61355010

~!

421199 Aanbrengen betonstaal· met kenmiddellijn van 20·ll1ll.
Situatie: zinksleuf westoever moot b3. Lp.v.

ClllJbiwancienaangebrashtvolgens besteks-
pastnr'. 323120. Zie tek. 902. 905 en 909

Betreft: verankering deksloof overkluizing
en aanpassing Zuidscherm en

Mî
Totaal: 576$t.
Oe.wapeningsstekken 1assen •aan bi \1rlenkant
boispelen
Aantal stekeinden totaal: 24 st. per paaL lang
1000 llJII.• gelijkmatig· verdeeld
Laslengte 7SllJII.keeldoorsnecte a-5llJ11
Stekken metstaalk.waliteit FeB 500 lîWL
Oe verrekening van. hetbetOnstaalwordtgeacht te
zt jn begrepèn in bestekspèstnr-, 432040

BIJl((HJ()E ·WERKEN C{}lBlWAN[) ZINKSLEUFOOST

411399 Afbranden bovenZijde stalen damwanden
Situering: .zinksleuf oostoever nabijbeêi ndiging

ca land tunnel . moot d4 en d5.· zi é tek 826
Betreft de stalen combiwand aangebracht volgens
bestekspostnr. 325130
Afbranden. op 500·ll1llonder bestaand kanaaltalud
Gedeeltelijk onder water
Helling kanaal talud: ca. 1: 3
Vrijkcmel1dél1laterialen worden geacht voor de
opdrachtgever van geen waarde te zijn.

Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 20 lIi!I.

Situatie: zinksleuf oostoever moot e3t/m e4.
t.p.v. combiwanden aangebracht volgens
bestekspostnr. 325120.
zie tek. 825 en 906

Betreft: verankering deksloof overkluizing
Merseyweg.

Totaa1: 1032 st.
Oe wapeningsstekken .1assen aan bi nnenkant
bUispalen
Aantal stekeinden totaa 1: 24 st. 'perpaä 1. lang
1000 ll1ll. gel ijklnatlg verdeeld
Laslengte .75mn. keelcloorsnecte a-5. nm
Stekken met staalkwaliteit FeB SOOM
[)everrekening vanhêtbetonstaal wordt. geacht te
Zijn begrepen. in bestekspostnr. 432040

BIJI<.OHEN)E WERKEN .DAHWAND IN"STIU·JlJNNEL OOST

Afbral1dén bovenzi jde stalen dallfNanden
Situering: in-situ tunnel oostzijde. moot11 en 13

zie tek.B22
Betreft de stalen cOOIpartimenteringswandenaange-
bracht volgens bestecspostnr. 326120 en ..326130.
Afbranden op 100 lTIllonder onderkant rijVloer'.
Onclerwater

421199

411399

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTMTS-

VERPLICHTING

st

st

1.00

2.00

1.00

3.00 A

HOEVEELHEID
BOl.MSTOF

A

A

A



92AD.03R Galarrdtunnel werkbestek Bestaksdeel BOO-3320-01
Civieltechni schewerkzaalltleden .
d.d. 31 maart 1999

BlADNR. : 131

BESTEKS CATAL~
POST- HOOFD- DEFICClOt
NlJi'[R CODE 1:2:3:4:5:6

356020 411399

356040. 411399

357

357020 411399

359

OMSCHRIJVING

Vti jkallOOde•materialen .• ca. 140,0 'tOfistaal,
worden geacht voordeopdrachtgwer. van. geen
waarde te Zijn.

Afbranden bovenzijde stalen dalltdilnden
Situering: in-sitU tunnel oostzijde. moot 20

zie tek.a23 en 844.
Betreft destalencompartimE?nterjngswanáenaange-
bracht ns .bestekspostnr. 326160.
Horizont ..atbranáenw 100 lll1londer onderkant
rijvloer enverticaa 1 t .p ..v.detunnel\\'(inden.
Ohderwater .... .. .: . ..
\lri jkomer\demateria len. . ca: 99.74 tOl1staal.
wordengeacl1t •voor de opdrachtgever van geen
waarde te zijn.

Aanbrengenbet0nstaalmet kel1iJlidde11ijnvan ·16 1l1D.
Situering:COlllpartilllenteri ngswanctaangebracl1t

\lOlgensbestekspostnrs.3?61~Oè ••32€i130en
326160. te stortenonderwaterbeton
zietek.

Betreft: v~rankeringonderwaterbeton~t
compartimenteringWand·.

Totaal : 250 st. .:. .•.•. . ....•...•....••..•••.
Dewapeningsstekken. lassenaan~zijdedalJWand
Pe .. 2 stekeinden lang 10001l1D
Staalkwal FeB500 .HWL .
l)evefrekening van net ootonstaal WOrdt.geacht te
zijn begrepen. in bestekspostnr:432030 .

Afbranden bovenzijde stalencanbiwanden
Situering: in-situ tun~loostzijde.

moot 2o.zi e tek. 823
Betreft:
- 2. bUispalen <b1920x20 lII1l:
··2 bUiSpalenf/>1920x22....!lJ!l:
- 4vulplanken PU20
AangebrachtY9lgenSbestekspostnr, 326140.
AtbrandénopN.A.P. +6.ooflm.
Vrijkomende materialen worden geacht .voor de
()pdrachtgever van geen waarde te zijn .

Afbranden bovenzijde stalen délwJanden
Situering: in-situ tunnel oostzijde. moot 17

zie teL 823.
Betreft de stalen compartimenteringswanctenaange-
bracht.volgens.bestekspostnr:326170.
Atbfanctenop ·100.!lJ!l onder onderkant rijvloer
onder water
\lrijk9mendematerialen . ca .. 80.66too staal.
worden geaCht voorde ()pdrachtgever van. geen
waarde te zijn.

8IJKOMENllE WE'RI<EN l>Af1WAND TOERITOOST

Afbranden·oovenzijde.stalen dallWand(ên
Situering: tqerit oost. moot 7. zie tek. ··821
Betreft de staJencgnpart imeTlteril19swandilange-
bl'açht VoI9tnsbestekspostnr. ••32713°. •... .
Afbranden op 100 llIII onder onderkant rijvlqer.
VrijkomenQelllaterialen.ca. 21.71 ton staal.
wofden geacht voorde opdrachtgever van. geen
waarde te zijn.

BIJl<.OtOOE ·WERKEN l.lAMIIWI) DIVERSEN·

EEN- HOEVEELHËID
HEIO RESUlTAAT$·

VERPLICHTING

1.00 A

LOO A

1.00 A

1.00

HOEVEELHEID
B()l)lSTOF



~r2.40.03R Calandtunnel werkbestek Besteksdeel 800-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden

31 maart 1999

BLAONR. : 132

1"111111i BESTEKS CATALOOUSNLM1ER
::::.:.:.POST - HODfD- DEFlCODt
,JNl.JI'IME.R CODE 1:2:3:4:5:6

r::@ 359010 562121

3593

r"'!~1
r~B59311419999

~

~

;

..

.1.

419999

CM>CHRIJVING

.9.

Voorbehandelen en bijwerken staa lna montage.
nieuwbouw.
Betreft voorbehandelen. bijwerken .en conserveren
van all een de permanente. combi.-•. dalIwandenen
bijbehorende staléTlonderdelen. Beschadigingen en
laswerk bijwerken voor oplevering
·Afkomendstraall1liddelen vuil opvêlngen. verzameléTl
in container(s) en vervoeren naar een door het be-
voegd gezag erkende inrichting
BijwerkéTlvolgens verfsysteem zoals aangebracht
voor de beschadiging

OVffiKlUIZINb T. B .V.. NECKARWEG

Monitoren en eventueel corrigeren leidingen
leidingviaduct .
Situeri ng: nabi j landhoofdenoverkluizi ng

Neckarweg. zie tek.904
Betreft : monitoren en eventueel. corrigeren zet-

t"ïngen van de bestaande leidingen van
leidingviaduct

Zie bijlage 12.

Monitoring leidingen.
Betreft: vrijgraven tot bovenkant leiding en
monitori ng van de op ci ree 2 tot 10ll1e'ter ten
oosten van de. te heien betonnen spanwanden gel egen
in' gebrui k zijnde 1ei dingen vanVan •Qlmeren'Tank
Termina1..,Europoort.
Monitoren tijdens heiwerkzaamhedenprefab beton~
palen en spanwanden.
De meest nabij gelegen leiding yrijgraven over. 30
maande noor'dzijde. en 30 maande zuidzijde
gerekend vanaf het leidingenviaduct.
Hoogtemerkenen zetbakens OOI de 7 m.aanbrengen.
Inmeten elke 5 minuten of na elke
210 inheidiepte. wat zich het eerst voordoet.
Frequentie vêln inmeten kan aan de hand van de
resultaten. in overleg met de directie. aangepast
worden.
Maximaal toegestaanzettingsverschi 1 1eidi ng:
20 lIJn per 7 m leiding of 25 mmover 8 m leiding.
In de di rec1:eoogeving van de heiste 11ing boven
de vrijgegraven pijpleidingen aanbrengen van
bescherming middels dragHneschotten of
vergel ijkbare platen.
De te volgen werkwijze dient middels een werkplan
te worden voorgelegd aan de directie.
Verplaatsingen van deze leidingendiede .onder dit
beste5:spostnr.gegevenmaXiltlélöVerschri jdenmoeten

gecorrigeerd tbestel<.spOstnrs.359312 en
359320).
Voortzetting van de werkzaêlmhedenmag al1een
geschieden na •...het treffen, van·correct i emaatregel en
en na uitdrukkelijke schriftelijke toesterrming van
(en in overleg met) de directie.

Voorbereidencarrectiemaatregelen .
: Ingereeclheid .brengen· van luchtkussens.
sorerl enophangconstructie tenbet'loeve van

correctieve maatregelen ·leidingen •.
regelen. alleen treffen. intiien uit de .metingen
ts voorgeSchreven. onder beste5:SpOstnr. 359311
te grote verplaatsing VOOrdqet.

OoodzakelijK omde 6 meter een
teunil'l9/ophanging aangebrengen. ter hoogte

HOEVEELHEID
RESULTMTS-
VERPLICHTING

gld

HOEVEELHEIDBOtwSTOF

N

N



92.40.D3R calandtunnel werkbestek Besteksdeel BDD-332D-D1
Civieltechnische werkzaarmeden
d.d. 31 maart 1999

BLADNR. : 133

BESTEKS CATAlOOUSN~
POST· HOOFD- OEPICOOE
N\.M1ER CODE 1:2:3:4:5:6

359313419999

359314 419999

359320 419999

3599
359910 419999

359911 240204

3.

359912 419999

OOCHRIJVING

van de ie heterlCClrbiwarldpaalen (lP 3 posities
aan wee·rszijdenvan dat punt.
De aannemer zal. ui terHjk6 weken vooruitvqering
een ·gedetai Heerd plan van aanPak overleggen hoe
en.wanneer deze maatregelenworden.getrpffen. Oe
aannemer.dient ervoor zorg te dragen dat. ane. in
hetgedetailleerd.plan vana(;lnpqk besçhreven

lenenpersonentijdens·het heiwerkqp het
aanwezig enbeschikb/:iar Zijn.

Tert\ÇjbrengenuitgangsSituatie leidingen
Navoltooiing van het heiwerk de leidingen weer
inmeten en deze terugbrengen naar de
uitgangssituatie .

~~h~ritj~i~j~~j2~n~~~i~1es.·.leidingen
Luchtkussens.enophangconstructtes verwijderen.
Eventuele· coatingooschadt . . . • herstellen. De
pijpleidingen zorgvuldig rstoppenenweer
aanvul1en.

Uitvoeren correçtiebestaancte pijpleiding
Betreft: •Het met behulP. van de onder
bestekspqstnr. 359312 aangebrachtev()()rzieningen
corrigeren van de positie va~éénJ~iding:
Het..over 6 •punten. cQrriger~yantleVel"tikaJe
ligging vanéénleidi ng.percorreçtieslageen
verplaatsing wan 101llll.

OVERKLUIZINGT.B. V-: CËNTRAl~~EK

Monitoren encorrigerenNGU-enRRP-pijpleiding.
Situering: Centrale doorsteek·· t.p,v.moot 13 .en

14. t.b.v.NGU- en MP-leiding, zie
tek. 882

Betreft:moniforenen corrigeren~etting~yan de
bestilande pijpleidingen tijdens. heiwerk-
zaalltleden

Graven en aanvullen sleuf -mechanisch graven niet
toegestaan- .. .. ... . .
Betreft: proefsleuven voorhetl1eien

0pSpqren NGU-enRRP-leiding
Aantal proefsleuven: perleidtng 2pt'oefslel.lven.
Proefsleuvenmaken aan weerszijde van de tunnel
In vaste grond.

Monitori ng..leidingen.
Betreft: vrijgraven tot bovenkant .leidingen .moni-

toring.van de op circa .3liletervande te
l1eiencombiwand gelegen in gebrui!czijrlde
NGll-ienRRP-leidingen,

Monitoren tijdensheiwerkZaamhedenVOördat de
leidingen zijn omgelegd..... ...

tijdens •heiwerkzaamheden.•nadatdat
leidingen zijnoogelegd.
Oppervlal<vrijgraven: 2x 70m.
Hoogtemer'kenen.zetbakens· Ollige7rllaal'ibtengel'r.
Inmeten elke5minutenöfl1aelkeg m
inheidiept€ . welt zich het .eerst voordoet,
Frequentie van inmeten kan aal'ldel'land van de
resultaten. in overleg met·.dedirectie .• aangepast

1 toegestaanzettingsverschil
1lll1per 3.50 leiding.

EEN- HOEVEELHEID
HEIDRESULTMTS-

VERPLIOlTING

00 V

N

HOEVEELHEID
ElWISTOF



03R calandtunnel werkbestek Besteksdeel BOO-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BLADNR. : 134

"lllllltsEsTEKS CATALCGUSNLMR
""""'POST- HOOFD- DEFICODE
.JNLMR CODE 1:2:3:4:5:6

419999

t11

(}IJSCHRIJVING

In de directe omgeving van de heistelling boven
de vrijgegraven pijpleidingen aanbrengen van
beschenning midde1s drag 11neschotten of
vergelijkbare platen. .
Oe aanwezige aardgastransportleiding dient tijdens
de uitvoering van werkzaamhedente worden
beschél"lOClt69en ZOYlelmechaniscne als tegen
uitdroging door i nwerking van de zon.
Oe mechanische beschenning dient vooraf door de
Gasunie te worden beoordeeld.
Oe atmosferi sehe bescherming kan bestaan uit het
aanbrenbgen van een 1aag 1andbouwfo1i e met een
lattenmantel
Oe te volgen werkwijze dient middels een werkplan
te worden voorgelegd aan de di rect ie.
Verplaatsingen van deze leidingen die de onder dit
bestekspostnr. g6geven maximaoverschrijden moeten
worden gecorrigeerd. (testekspostnrs . 359913 en
359920).
Grotere zettingen dienen direct aan directie en de

e te worden gemeld zodat corrigerend kan
worden.opgetreden"
Voortzétting van de werkzaamhedenmag all een
geschieden na. het treffen van correctiemaatrégelen
en na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van
(en in overl69 met) de directie.
Eventuele wachturen worden geacht te zijn b69repen
i n deze besteespost

Voorbereiden correcttereetreçelen.
Betreft: In gereedheid brengen van luchtkussens.

ssoren en ophangconstruct i e ten behoeve van
ectieve maatregelen zuidzijde.
f6gelenalleen treffen indien uit de metingen

zoals voorgeschreven onder bestekspostnr , 359912
een te grote verplaatsing voordoet.
Indien noodzakelijk omde 3.50 meter een
ondersteuning/ophanging aangebrengen. ter hoogte
van de te heien combiwandpaal en op 3 posities
aan weerszijden van dat punt.
Oe aannemer zal een gedetailleerd plan van aanpak
overleggen hoe en wanneer deze maatr69élenworden
getroffen. Oe aannemer dient ervoor zorg te
dragen dat alle in het gedetailleerd plan van
aanpak beschreven middelen en personen tijdens
het heiwerk op het werk aanwezig en beschikbaar
zijn.

Terugbrengen uitgangssituatie leidingen
Na voltooi ing van het heiwerk de leidingen weer
il'1llletenen deze terugbrengen naar de
uitgangssituatie.

Verwijderen tijdelijke constructies leidingen
Betreft: tijdelijke constructies.
Luchtkussens enophangconstructi es verwijderen.
Eventuele coatingbeschadigingen herstellen. Oe

eidingen zorgvuldig ondérstoppen en weer
Ilen.

Uitvoeren correctie bestaande pijpleiding
Betreft: Het met behulp van de onder bestekspost-
nr. 359913 en 359962 aangebrachte voorzieningen
corrigeren van de positie van één 1ei di ng.
Het over 6 punten corrigeren van de vertikale
ligging van één leiding. per correctieslag een

EEN-
HEID

I-OEVEELHE 10
RESULTMTS-
VERPLI CHTING

st. 1.00

HOEVEELHEID
BCUJSTOF

V
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:!:!1!m BESTEKS . CATAlOOUSNlJIMER
M POST- HOOFD- DEFICODE

NlJIMERCODE 1:2:3:4:5:6
OMSCHRIJVING

429999

verplaatsing van 10 1l1lI.

Aanbrengen tijdelijke overklui zi ngsconst roet ie. st
Situering: overkluizing in-situ tunnel west t.p.v.

moot 13 en 14. zietek. 882
Betreft: overkluizing centrale doorsteek t.b.v.

NGU-en RRP-leidingen
Oplegging overkluizing op combiwandvan bestees-
postnr. 322110
Tijdelijke overkluizing ter keuze aannemer e.e.a. st
ter goedkeuring directie.
Onderkant leiding minimaal 0.50 m. boven tunnel dak
Bovenkant leidingillinimaal 1.00 m. onder
toekc.mstige.maaiveld
Voor aanvullende gegevens en etsen wordt verwezen
naar bijlage 12 bij besteksdeelBDD-3320-0l

Verwijderen tijdelijke overkluizingsconstructie.
Betreft: overkluizing aangebracht volgens

bestekspostnr.359930
Verwijderen constructie in situatie waarbij
leidingen in gebruik zijn
Leidingen kanen te liggen oppolystyreenblokken
op tunnel dak. (door derden)
Vrijkanende materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben

429999

111

422199 Aanbrengen van prefab betonnen stootplaten. st
Situering: op tunnel dak in-situ tunnel westzijde

t.p.v. centrale doorsteek. moot 13 en 14
Aanbrengen doken t.b. v. bevestiging stootplaten
Boren 16 gaten. t{!30ll1lI lang 200 lml. in tunneldak
Aanbrengen doken if/25 ll1lI lang 400 1l1lI. h.c.n. 500 nmst
Staalkwaliteit FeB500 HW[
Gaten aanvullen metgietlllortel ltr
Bovenste 100 ll1lI van de doken OIlWikke1en met
Densoband
Stootplaat afmetingen: Ixd 6000x350 ll1lI
Totaa1 oppervlakte stootplaten 50 m2
Lange zijde stootplaten evenwnjdig aan richting
leidingen
Beton:
Elke stootplaat voorzien van:
- PVCpijpjes rIJ 50 1l1lI. lang 350 1l1lI. h.o.n. 500 ll1lI

PVCpijpjes vullen met zand/cementspecie
- 2 hijspunten
- Strook triplex 0.25 mdik 4 ll1lI met plakfolie dik
0.3 ll1lI

Monitoren en corrigeren NGU-enRRP-pijpleiding.
Situering: centrale doorsteek t.p.v. moot 13 en

14. t.b.V. NGU-en RRP-leiding. zie
tes. 882

Betreft: monitoren en corrigeren zettingen van de
bestaande pijpleidingen tijdens ver-
wijderen cCt!lbiwanden. zt e bestekspostnr.
322210.

')1:001:1'\. 419999

li[

lil

i><'"<> 419999

ti;;

Monitoring leidingen.
Betreft: monitoring van de nabij de te verwijderen
combiwandgelegen in gebruik zijnde NGU-en RRP-
leidingen.
Monitoren tijdens verwijderen combiwanden.
De leidingen vrijgraven over 10 m aan de
noordzijde en 20 m aan de zuidzijde.
Hoogteme,rkenen zetbakens omde 6 maanbrengen.

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTMTS-

VERPUOfTING

HOt\fEELHEW
BOLWSTOF

1.00 A

1.00 L

st 1.00 A

1.00 A

16.00 L

1.00 L

m3 17.50 L

st 16.00 L

st 16.00 L
m2 2.10 L.
gld N
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BESTEKS CATALffiU~
POST- 1iOOFD- DEFICOOE
NtM1ER CODE 1:2:3:4:5:6

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS-

VERPLICHTING
O'1SCHRIJVING

359962 419999

Inmetenelke5mil1l.ltèt1ofnaell:e 2 lil

inhei diepte; wat zich het eerst voordoet.
Frequentie van irmrten. kan aan deh~nd van de
resultaten .•.in overleg met de.direetie .• aangepäst
~fflen. .
Maximaal.toegestaan zettifl9sverscbilJeidi ng:
10 nm per 6m leiding.
In de di r'ecteomgeYing van.deheistell ingboven
de vrijgegravenpijpl eidifl9ènaanbrengenvan
besclieooing mid~lsdraglineScliottel').of
vergelijkbare platen.
De te. volgen werkwijze ·clientmidd~ls een werkplan
te ·W9roen··vOQrgelegdaande di rectie.
Verplaatsingen·. vandeieleidingerrdiedé. onder'.dit
bestekspostnr »Ó gegevenmaxima(}~r'$cqr n moeten
\\lQr'dengecorrigeer'd{bestakspostl'll's.3 en
359920).
VoortzettiTlS.••••van.·•.•de •.•werkzaall1l'l~en••·.mag·.·.··al•.l•.$en
Ç1eschiedenna•het treffen vancor'l'ectianaatregelen
ennauitdrol<.kel i jke schriftelijketoestetmlil'lltvan
(en· in overlegroetJ de •directie.

Voorbereidencorrecti.atregelen.
Betreft:· Ingereédheid •brengénvariluchtkussens,
compressoren enophaTJ9Construçtietenbel1oeve. van
correctieve .•maatregelenzuidzijde.
Maatregelen~l1eentreffenindien .uit. dellll:til1gen
Zoals voorg~hrevenonderbestet<spOstnr .. 35:9961
een tegroteverplaatsingvoqrdoe't.
Indien •.oooeiZakelijk ••om.•cie•••6••llletel".••een
öridersteuniI'191ophaoging••·~angeb~ •.·•·•.tér ••hpogte
van de te. heiencombiwandP!$leniOPi3pastttes .
aan weerszijQen vandatpuni;.. ..<
oeaal1nemer'~l .eengedetaiHeerdplarrval1· aanpak
overleggenhQé .en wanneer deze maatregélenW9ffl$1
getroffen. oeaan~r .dientervoqr.ZPrçj~e
dragen dat .alle in hetgedetai Héerdplanvan

beschrevenillidctel~n .en perS()!lentij~nS
.werk op het werk..aarrwezigen' beschikbaar

359963 419999 Terugbrengenuitgangssituatie 1ei di ngen
Na voltooi iog van-de· verwijderwerkzaamheden de
lei di ngen•weer'•inmeten en deze terugbrengen naar
de uitgangssituatie.

Verwijder'en tijdeTjjkeconstruct iesleidingen
Betreft: tijdeli jkeconstructies .
Luchtkussens en .00hangconstrueties •verwijderen.
Eventuelecoatingpeschadigil1gerl ..~rstelJ$1,oe
pijpleidingen zorgvlMig onderstoppen $1 weer
aal'lVullen.

359964 419999

36
361

361010 279999

VLIESCONSTRI.CTIE

VLIESCClNS1RtOlE

361011 279999

Aanbrengen vHesconstruct ie.
Situering: toerit west. zie tak. 860
Betreft: aanbrerijenvliesc:onstructi e, het beien
van azobéda~nd en het aanbrengen van da1\W<3ndl
enbetonl vHesaal1slui tingen.

Aanbrengen vliesconstruetie.
Situering: toerit west . zt e tek. 860
Föl i eaaribréfl9èn in de droge
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::\\\\\iBESTEKSCATALCGJSNlMR
i:::::::::POST- HOOFD- DEFlCODE

NLMR CODE 1:2:3:4:5:6
OMSCHRIJVING

Waterdichte folie: PVC. ongewapend
Nominale dikte 1.0 mm

Heien darrwandvan hardhout.
Situering: Zuidzijde moot 7 van toerit west.

zie ter. 860
Damplankenvan hardhout: azobé
Lengte danwand: lxh 22.5x5.0 m.:
Dikte damplankend-70 mm
Messingen groef
Met de plankkop boven de waterspiegel
Helling dallWand:verticaal
Damplanken: lengteklasse tot 6.00 m
Heiblok ter keuze van de aannemer
Spuiten is ni et toegestaan

Makenaansluiting vlies/azobé dallWand.
Situering: toerit west. t.p.v. moot 7. zie tek860
Het vl i es genoemdin bestekspostnr. 361011 over
dallWandvoeren. beschermenmet nylon of polyester
versterkt P.V.C. folie dik 1.5 mmo breed 0.75 m. m2
M.b.V. azobégordingen afm. 0.065xO.15 m. I<lemnen
aan azobé dallwand. aangebracht volgens
bestekspostnr. 361012.
Gordingen bevestigen met slotbouten M12 st
Slotbauten thermisch verzinken

Makenaans1uiti ng vTies/beton.
Situering: toerit west. aan tunnelelementvan moot
8. zie tel< 871
Het vlies genoemdin bestekspostnr. 361011
Het vlies met overlengte 500 mmplaatsen tegen
wand.
De rand van het vlies inklemmenmet een nylon of
polyester versterkt P.V.c. folie dik 1.5 mmo m2
breed 0.75 m.
Klemplaat 200><20mmo met gaten t.b.v. bouten M20 m
en afronding R-5 mm
Staaf (/>20mmo lassen aan klemplaat m
Staalkwaliteit Fe360B
Bouten: M20 lang 200 mmo h.o.h. 500 mmmet st

volgringen
Klemplaat met staaf. bouten en volgringen
thermi sch verzi nken
Aanbrengen rubberafdichtingsprofiel KBR-VKR25/27 m
vastlijmen opklemplaat

BETONWERK

(R')EIU.TERBETQN
Het aanbrengen van de onderwaterbeton dient te
geschieden volgens de "hopdobber"-methode.

Alle onderwaterbeton moet zijn:
• Betonsterkte B 25
-Milieuklasse 2 (vochtig)
- Consistentiegebied 4
• HoogovencementCEMIII/B 42.5 LH HS
- Grootste kOrrelafmeting (1) 31.5 mm
• Toeslagmateriaal : betongranulaat in een hoeveel-

heid van 20%van het grof toeslagrnateriaal
tenzi j anders aangegeven.

IN-SITU lUNNEl WEST

Aanbrengen onderwaterbeton.

EEN- HOEVEELHEID
HEID RE5ULTAATS-

VERPLICHTING

st 1.00 A

HOEVEELHEID
BOLWSTOF

8350.00 L

8.00 L

17.00 L

112.00 L

55.00 L

67.50 L

67.50

135.00 L

67.50 L
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m3 510:00

st 1.00 A

3631.00 L

1.00 A

4397.00 L

1.00

315.00

1.00 A

OMSCHRIJVING
EEN- HOEVEELHEJO
HEID RESULTMTS-

VERPLICHTIt«i

BESTEKS
POST-NU!'tlER

412020 422199

Betreft:·· deOnderwaterbeton vloer t. p.v. moot .12
onderdewaterkelder.
zie tek. 849

Onderwaterbeton :

Aanbrengen onderwaterbeton .
Betreft: deonderwaterbeton vloer in bouwkuip

moten 12 tiro 16.
zie tel(.849

Onderwaterbeton:

Aanbrengen onderwatel"beton.
Betreft: de Onderwaterbeton vloer in bouwkuip

moten 17 tlm 21.
zietek. 849

Onderwaterbeton

Aanbrengenonclerwaterbetol1.
Betreft: deonderwaterbetonvloer. t .p. v.. lllOOt21

t .b .Y. de overgang naar de .zink sleuf
west. zi e tek. 848

Onderwaterbeton:

412030 422199

412040 422199

413

413010422199 Aanbrengen onderwaierbeton.
Situering: zinksleufwest. t.p.v. moot cl en bS.

zietek. 828
Betreft :onclerwate~ton. vloer. t.b.v .....onderwater
betonstempel· (defini ti eve bodemVerdediging)
Onderwaterbeton:
Laagdikte 1000·Am

414

414010 422199

ZINKSLEUF KANML

Aanbrengen onderwaterbeton.
Situering: zinksleuf Caland kanaal. .t.p. v.lllOOt.c3

t/md3. zie tek.881
Betreft·: defintti evebodemvel"dediging
Onderwaterbetbn:
Laagdikte 700 trm

415
"5010 422199

ZINKSlEUF OOST

Aanbrengen onderwaterbeton.
Situering : zinksleufoost. t. p. v . moot d5 en el.

zie tek. 826
Betreft: onderwaterbeton vloer tb.v. onderwater
betonstempel. (definiti eve bodemvel"dediging)
Qnderwaterbeton:
Laagdikte 1000 Am

st

416

416010 422199

IN-SITU l1.lNNEI. OOST

stAanbrengen onderwaterbeton.
Betreft: de onàerwaterbeton vloer t.p. v, moot 11

onderde·watérkelder.
zietek. 842

Onderwaterbeton:

Aanbrengenonderwaterbeton.
Betreft: de onderwaterbeton vloer in bouwkuipen

moten 13 tlrn 17 en 18 tiro 20.
zte tek. 842···en 844

Onderwaterbetorl

416020 ·422199

HOEVEELHEID
BOLWSTOf

835.00 l

1.00 A

470.00 L

970.00 L

1.00 A

587.00 L

A

5828:00 L
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8ESTEKS CATALOGUSNUM:R
POST- HOOFD- OEFlCODE
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422199

OMSCHRIJVING

Aanbrengen onderwaterbeton.
Betreft: de onderwaterbeton vloer t. D.v. moot 20

t.b,v. de overgang naar de zink sleuf
oost. zie tek. B44

Onderwaterbeton :

GEl\tl\PENDBETON
Alle i n het werk te storten beton moet zt jn:
- Betonsterkte B 35
- Milieuklasse 4 (zeewater)
- Consistentiegebied 2
- HoogovencementCEHUI 18 42.5 LHHS
- Grootste korrel afmeting (D) 31.5 ll1l1
- Toeslagmateriaal : betongranulaat in een hoeveel-
heid van 20%van het grof toeslagmateriaal

tenzij anders aangegeven.

Het toe te passen hulpstof.Ccretolent)moet een
vertraging opleveren van minimaal 2 utJr

De beton voor werkvloeren moet minimaa1 beton-
sterkte B 15 zijn.

Alle bekisting t.b.v. in het werk te storten beton
moet zijn:
- Bekisting met glad plaatmateriaal ineen
regelmatig patroon ter keuze van de aannemer
en tergoedkeurlng van de directie

- Toepassen van centerpennen i s toegestaan
- Oppervlakte-beoordelingsklasse I B
tenzij anders aangegeven.

TOERIT WEST

TOERIT WESTRlMBOUW

422199 Aanbrengen vloervormig onderdeel.
Betreft: de vloer van de keerwanden aan

weerszijden van toerit west moten 6 en 7.
zietek. 851. voor details zie tek. 870

Aanbrengen werkvloer.
Oppervlak: 308.0 m2
Beton. laagdikte 70 nm

Toepassen randbekisting.
Betreft: de bekisting aan de langs- en kopzijden

van de vloer
Qpperv1ak: 106.0 m2

Toepassen randbekisting.
Betreft: de bekisting in de:
- voeg -> 4 st
Oppervlak: 4.00m2

Aanbrengen plaat Alveol it.
Betreft: het kopvlak t.p. v . de voegen.
Alveol it: dik 20ll1l1
Verlijmen met.een door de fabrikant
voorgeschreven 1i jm.

Aanbrengen beton t.b. v . een vloervormig onderdeel.
Beton:

Aanbrengen wanden keerwanden.
Betreft: de wanden van de keerwanden aan

420102
..
.1.

1012 420131

420131

7.

EEN- HOEVEELHEID
HElD RESULTAATS-

VERPLICHTING

st 1.00 A

m3

st 4.00

m3

m3

st 4.00 A

HOEVEElHEID
BQtl.lSTOF

289.00 L

A

22.00

4.00 L

154.00 L
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BESTEKSCATAlOOUSNtMR
POST - H()Or-l)- DEflCOOE
Ntt'MER CODE 1 :2:3: 4 :5:6

421021 420114

421022 420131

421023 420134

421024 420099

421025 422114
7.

421030 422199

421031 420102

421032 420131

421033 420131

421034420099

421035 422116
7.

421040 422199

Ov1SCHRIJVING

weerszijdenvantoeritwest moten 6 en 7.
zie tek. 851. voor details ztetek. 870

Toepassen bekisting t.b. v. een wandvotrnigönder-
deel.
Betreft: de 1angszi jde van de wanden van de

keerwanden
Oppervlak: 1258.0 m2.

eengedeelte van de wanden van IIlÖOt7
is voorzien van cannelures

Toepassen randbekisting.
Betreft: de bekisting in de:
- voeg -> 4st
Oppervlak: 16.0 m2

Toepassen bekisting t.b.v. een sparing.
Betreft: de ·.inkassingen en sparingen in de wanden
Sparingen t.b. v. afllleting aantal

550x85Qx400mm 2 st
ni s kabel montage 500x500x300mm 4 st
Voor overige inkassingen en detailmaatvoering
zie tek. .876

Aanbrengen plaat Alveolit.
Betreft: het kopvlak t. p. v . de voegen.
Alveolit: dik2\) mm
Verlijmen meteen door de fabrikant
voorgeschreven 1îJrn.

Aanbrengen beton t. b .v . een wandvonnig onderdee1.
Beton:

Aanbrengen vloervonnig onderdeel.
Betreft: de vloer van de overgangsconstructie

t. p, v. de middenberm van toerit west
stortlllOot 7. zie tek. 871

.1.
Aanbrengen werkvloer.
Oppervlak: 13.10 lfl2
Beton. laagdikte 70 nrn

Toepassen randbekisting.
Betreft: de bekisting aan de langs- en kopzijden

van de vloer
Oppervlak: 13.0 m2

Toepassen randbekisting .
.Betreft: de bekisting in de:
- voeg -> 2 st
Oppervlak: 1.0 m2

Aanbrengen plaat Alveolit.
Betreft: hetkopvlak t. p. v. de voegen.
Alveolit: dik 20 mm
Verlijmen met een door de fabricant
voorgeschreven .1 ijm.

Aanbrengen beton t.b. v . een vloervormig onderdeel.
Beton:

Aanbrengen wanden keerwanden.
Betreft: de wanden van -de overgangsconstructie

t. p, v, de middenbenn van toerit west
moot 7. zie-tek. 871

EEN-' HOEVEELHEID
HEID RESUlTMTS-VERPLICHTING

m2

m3

st 2.00 A

m3

m2

m3

st 2.00 A

HOEVEELHEID
BOlJ"jSTOF

20.00 L

305.00 L

1.og L

1.00

4.60 L
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BESTEKS CATALOGUSNtf'MER
POST- l{l()fl)- OEFICOOE
Ntf'MER CODE 1:2:3:4:5:6

420114

421042 420131

421043 ·420099

,.,.,.,.:421044

'O}421053

~

422114

422199

420102

420114

423101

7.

1..
.9.

C»1SCHRIJVING

..

.1.

Toepassenbekisting t.b.V. een wandvormig onder-
deel.
Betreft: de 1angszi jde en de kopsekant van de

wandenvan de keerwanden
Oppervlak: 34.6 m2

Toepassen randbekisting.
Betreft: de bekisting in de:
- voeg -> 2st
Oppervlak: 2.0 m2

Aanbrengenplaat Alveolit.
Betreft: het kopvlak t.p.v. de voegen.
Alveolit: dik 20 mm
Verlijmen met een door de fabricant
voorgeschreven lijm.

Aanbrengenbeton t. b .v. een wandvormig onderdeel.
Beton:

Aanbrengenkop-. vleugelwanden en putten.
Betreft: de wandenonder de vloer van moot 8

t.b. v . de klaoconstructie van het vlies.
compleet met inspectie- en verdeel put
zt e tek. 851. voor detat 1s zt e tek. 871

Aanbrengenwerkvloer.
Betreft: de wandent.b.v. de kleaconstruct ie

en de vloeren van de putten
Oppervlak: 70.0 m2
Beton. laagdikte 70 mm

Toepassenbekisting t.b. v . een wandvormig onder-
deel.
Betreft: de wandent.b. v. de klaoconstruct i e en

de putten incl. de oplegging voor de
stootplaten

Oppervlak: 355.0 m2

Aanbrengen in te betonneren leiding van PVC-buis.
Betreft: aansluiting op afvoerleiding
Ten behoeve van een waterafvoer
PVC-muurdoorvoerstukn.m. 300 mm(riool)
PVC-muurdoorvoerstuk n.m. 200 mm(drain)

.1 Verbinding d.m.V. rubbermanchet

Dokent.b.V. stootplaten.
Betreft: doken ti> 25 mmt.b.V. stootplaten t.p.v.

opleggingen
Doken lIJ 25 mmlang 400 mmh.o.h. 500 mm
Bovenste 130 mmvan de doken 0I'lWi kke1en met
Densoband

Aanbrengen in te betonneren kleeconstructte vlies.
Betreft: klemconstructie t.b.V. het vlies langs de

kopwanden de vleugelwanden
Totaal: 41.46 m
Stalen plaat: afmetingen 300xlO mm2
De plaat voorzien van dubbele ankers:
Ankers: 250x30x6 mmo h.o.h. 1000 mm
Bevestiging: 2 zijdig lassen, las a= 3 mm
las 1engte :50 rnnIlas
De plaat voorzien van schroefhulzen:
SChroefhulzenM20 h.o.h. 500 mm
In plaat gaten borént.b.v. bouten M20
Staalkwaliteit Fe 360 B

m2

m3

st

m3

st
st

st

EEN- HOEVEELHEID
HEIO RESULTAATS-

VERPLICHTING

HOEVEElHEID
BOI.JrJS1DF

2,00 L

4.60 L

1.00 A

5.00 L

2,00
2,00 l

l

62,00 L

kg 976,00 L

I::g 30.00 L

st 84.00 L
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421056 422114 7.
421057 420131

421058 422116
7.

421059 420201

.061 420U6

421062··.422116

421063 420202

421070 422199

421071 420102

421072 420131

421073420131

421074 423301

421075423299

4.

7.

.1.

9.

OMSCHRIJVING

Conservering all estalen öriderdelen thermisch
verZinken

Aanbrengen beton t ,b. v. een wandvormi9 onderdeel.
Beton:

Toepassen randbekisting.
Betreft: de bekisting van de vloeren
Oppervlak: 4.4 m2

Aanbrengen beton t.b .v . een vloervormi9 onderdeel.
Beton:

Aanbrengen ondersteuningsconstructie "t.b.v:
een bekiSting.
Ondersteuni09sconstructie voor de bekisting vol-
gensbestekspostnr(s}.: 421061
Funderen·opeen onderliggende vloer

bekisting t.b. v. een vloervormig onder-

. de bekisting van het dak van de
inspectielverdeelpl1t1:en

: 30.0m2

Aanbrengen beton t. b. v . een vloeNomi g onderdeel.
Betreft: de rijvloer havende putten
~on: ~

Verwijderen van.eenondersteuningsconstructie
t ;b. v . een bekisting ,
Ondersteuningsconstruct i e voor de bekistt ng va1-
gens bestekspostnr{ s) .: 421061

Aanbrengen vloeren st
Betreft: de vloeren van toerrt west moten 8•t/lll J1

zietek. 851. voor details zietek. 870

Aanbrengenwerkvloer.
Oppervlak: 3046.0 m2
Beton. laagdikte 70 om

Toepassen randbekisting.
Betreft: de bekisting aan de langsZijde van de

vloer
Oppervlak: 189.0 m2

Toepassen randbeki st ing.
Betreft: de bekisting in de:
- dilatatievoeg -> 4 st
Opperv1ak: 133.0m2

Aanbrengen i n te betonneren voegstMp.
T.p.v. de dilatatievoegen:
• liPten 8 tlrnU ->el k 1 vöegstrtp
Voegstrip. Vredestein type W9tH
Ind. voorzieningen t.b. v, injecteren volgens
voorschrift leverancier

Aanbrengen in te betonneren strip. .
Onder vloer t.p. v : di 1atatievoeg van de stortmoten
Totaal: 150.0 m
Voegstrip: afmetingen 250x6 mm2 kg
Staalkwaliteit Fe 360
Voor aanbrengen. de strip gedeeltelijk bestrijken
met bitumen

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTMTS-

VERPLICHTING

m3

4.00 A

m3

HOEVEELHEID·BOtJW$TOF

165.00

4.00

7.90

213.00 L

152.00

1765.00 L



~\12.40. 03R
calandtunnel werkbestek Besteksdeel BOO-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden

. 31 maart 1999

BLADNR. : 143

11;111BESTEKSCATALOOUSNlJ"MER
::::::. HOOFD- DEFICODE

R CODE 1:2:3:4:5:6

420134

~
1421077

T.

420099

423101

422116

422199

420114

.9,

.9.

.1.8.

7.

OMSCHRIJVING

De voegstrip voorzien van ankers:
Ankers: 250)(30x6sm. Fe 360
Bevestiging: 2 zijdig lassen. las a= 3 mn
laslengte : 50 mmllas
Conserveri ng a11e sta 1en onderdelen thermi sch
verzinken

.9.

Toepassen bekisting t.b.v. een sparing.
Betreft: sparing in de vloer t.b.v. afvoer

hemelwater
Sparingen afmeting aantal

Straatkolk 600x430)(100nm 8 st
Voor overige inkassingen en detailmaatvoering
zie tek. 870

Aanbrengen plaat Alveo1it.
Betreft: het kopvlak t.p.v. de dilatatievoeg.
Alveolit: dik 20 mn
Verl ijmen met een door de fabrikant
voorgeschreven 1i jm.

Aanbrengen in te betonneren leiding van PVC-buis.
Betreft: de afvoerleidingen van hemel- en

drainagewater naar de waterkelder
Totaal: 2 st
Buis met hulpstukken, klasse 41
T.p.v. de voegen komeetmoffen gebruiken en OITMrtk-
kelen met ai rex (d-,zo mn)
Nominale middellijn 400mn

.1 Verbinding d .m.v . rubbermanchet

Aanbrengen beton t.b. v. een v1oervormt9 onderdeel.
Beton:

Aanbrengen wanden toerit.
Betreft: de buitenwanden van toerit west

moten 8. 9 en 10
onderkant wand tot aan stortnaad t. b. v .
stempel raam grondkering
ztetek. 851. voor details zie tek , 870

Toepassen bekisting t.b. v. een wandvormig onder-
deel.
Betreft: de langszijde van de wanden van de toerit
Oppervlak: 824.0 m2

Toepassen randbekisting.
Betreft: de bekisting in de:
-dilatatievoeg -> 6 st
Oppervlak: 17.0 m2

Koelen beton.
oe benooigdecapaciteit voor de koeling bepalen
Tekeningen en spannings- en temperatuurbereke-
ningen makenvan de te koelen betonconstructie
Thermokoppels en koelbuizen aanbrengen
Koeling verrichten m.b. v . water en een

nstallatie met regelbaar debiet
tzen afpersen met 0.2MPa

Temperatuur ontwikkeling tijdens het koelproces
d.n.v. automatische schrijvers volgen
oe niet terugw;nbare materialen leveren. overige
materialen tijdelijk ter beschikking stenen

Vullen koelleidingen.

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESUlTAATS-

VERPLICHTING

st

m2

m

m3

st 6.00

HOEVEELHEID
8OLWSTOF

300.00 L

133.00 L

157.00 L

2429.00 L

A



92.40.03R a~~i~~~~~s!W€d;;rkbesteksesteksoeeï BDO-3320-01
iE werkzaameden

BlADNR. :

BESTE!CS
POST - HOOFD-
NtMRCODE

421085 420134

421086 420099

421087423301

421088 422114
7.

421090 422199

421091 420201

14.

421092 420114

42109-S 420131

421094420134

421095 420099

OMSCHRIJVING

.9.

de dilatatievoeg.

9.

Aanbrengen in te betonneren voegstri p,
T.p. v. de dilatatievoegen:
-moten 8 tIro 10 ->elk 1 voegsirip
Voegstri p . Vredestei n type W9U- I
Bovenkant profi el op N.A.P. 4.000 +
lncL voorzieningen t.b.v. injecteren volgens
voorschrift leverancier

Aanbrengen·beton t.b. v. een wëmdvonni9 onderdeel.
Beton:

.9.

rengen wanden toeri t.
Betreft: de buitenwanden van toerit ·W€st

stortmoten8. 9 en 10
bovenkant wand.vanaf stortnaad t.b.V.
stempelraalt1gronclkering
zie tek. 851. voor details zie tek. 870

Aanbrengenondersteuningsconstructie.t.b.v.
een bekisting.
Betreft: de te makenwanden onder een heIl ing
Ondersteuningsconstruetie voorde bekisting vol-
gens bestekspostnrts).: 421092 en 421093
Funderen op een onderliggende vloer.

Toepassen beki stt ng t. b. v . een wandvonni9 onder-
deel.
Betreft: de langszijde van de wanden van de toerit
Opperv1ak : 1677.0 m2.

een gedeêlte van de wanden is voorzien
van cannelures

Toepassen randbekisting.
Betreft: de bekisting in de:
- dil stat ievQeg -> 6 st
Oppervlak: 24.0 m2

Toepassen bekisting t.b.V. een sparing.
Betreft: deinkassingen en sparingen in de wanden
Voor inkassingen en detailmaatvoering
zie tek. 876

Aanbrengen plaat Alveolit.
Betreft: het ·kopvlak t. p. v. de di latatievoeg .
Alveol i t: dik 20lIJIl

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS-

VERPLICHTING

17.00

26.00 L

333.00 L

st 6.00 A

24.00 L



03R Calandtunnel werkbestek Besteksdeel BOO-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BLAONR. :

BESTEKS CATALOSU$NUt+1ER
POST- HOQFD- OEFICODE
NllI+1ERCODE 1:2:3:4:5:6

421096 422114

1~11421097420202

7.

421100 422199

420114

421102 579999

420131

::"'::::1

:::'1\

'~:r2U05

422199

429999

420134

.9.

420099

~
:~42U08 423301

OMSCHRIJVING

Verlijmen met een door de fabrikant
voorgeschreven 1ijm.

Aanbrengenbeton t.b. v. een wandvormigonderdeel.
Beton:

Verwijderen vaneen ondersteuningsconstructie
t.b.v. een bekisting.
OndersteuningscOi1structie voor de bekisting vol-
gens bestekspostnr(s).: 421092 en 421093

Aanbrengenwandentoerit.
Betreft: de buitenwanden van toert t west moot 11

onderkant wand tot aan stortnaad t. b. v.
stempel raam grondkering
zie tek. 851. voor details zie tee: 870

Toepassen bekisting t.b.v. een wandvormigonder-
deel.
Betreft: de Iangszi jde van de wanden van de toert t
Oppervlak: 422.0 m2

Aanbrengen hittewerende bekleding.
Betreft: de wanden vanaf 3450 !Tm boven asfaltlaag
Beplating: Promatect H. dikte 27 lTIll
Verankeren door loodrecht in de platen geschroef-
de snelbouwschroeven 4.5x50 lTIll. RVS. 12 per m2
De platen opnemenin de bekisting

Toepassen randbeki sti ng.
Betreft: de bekisting in de:
- dilatatievoeg -> 2 st
Oppervlak: 9.0 m2

Koelen beton.
De benodigde capaciteit voor de koeling bepalen
Tekeningen en spannings- en temperatuurbereke-
n;ngen makenvan de te koelen betonconstructie
Thermokoppels en koelbuizen aanbrengen
Koeling verrichten m.b.v. water en een
pompinstallatie met regelbaar debiet
Koelbuizen afpersen met 0.2 MPa
Temperatuur ontwikke1ing tijdens het koeIproces
d.m.V. automatische schrijvers volgen
De ni et terugwi rnare materi aten leveren. overige
materialen tijdelijk ter beschikking stellen

Vullen koelleidingen.
Betreft: de koeleidingen genoemdin besteksposter.

421104
De koelleidingen schoonblazen en vullen
met cementgrout.
Cementgrout met trteese I H181

Toepassen bekisting t.b.v. een sparing.
Betreft: de inkassingen en sparingen in de wanden
Voor inkassingen endetailmaatvoering zie tek. 876

Aanbrengen plaat Alveolit.
Betreft: het kopvlak t.p.v. de dilatatievoeg
Alveolit: dik 20 nm
Verlijmen met een door de fabrikant
voorgeschreven lijm.

Aanbrengen in te betonneren voegstrip.
T.p.v. de dilatatie- en sluitvoegen:

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS-

VERPLl CHTING

m3

st 2.00 A

st

HOEVEELHEID
BOUWSTOF

475.00 l

47.00 L

565.00 l

9.00 l



92.40.03R Calandtunnel werkbestek Besteksdeel OOD-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BLADNR.: 146

BE:STEKSCATAl..OOUS~
POST- HOOFD- OEFICODE
Nl.MRCODE 1:2:3:4:5:0

421109 422114
7.

421110 422199

421111 420201

~1l2 420114

421113579999

421114 420131

421115••423202

421116 420134

421117 420099

421118423301

Ct1SCHRIJVING

9.

4.

9.
.1.

9.

11 -> 1 vo€gstrip
Voegstrip . Vredestei n type W9U-I
Inc1. voorzieningen t.b.V. injecteren volgens
voorschrift leverancier

Aanbrengen beton .t.b.v. een wandvormigonderdeel.
Beton:

Aanbrengenwanden open toerit.
Betreft: de schuine wandenval'l toerit west moot 11

zie tek. 851. voor details zie tek. 870

Aanbrengenondersteuningsconst.ruetie t.b. v .
eenbeki sting.
Betreft:. de te maken•wanden ondereen helling
Ondérsteuningsconstructie voorde ..PekistingNol-
gensbestekspostnr(s}. :421112 en 4g1114
Funderen op.een onderl i ggende .vloer

Toepassen beki sttng t.b.v. een ·wandvormigonder-
dee1.
Betreft: de langszijde van de wanden van de

opentoertt
Opperv1ak: 981. 0m2:. ..

een gedeelte van wanden.is voorzien
van cannelures

Aanbrengenhitt~rtmde bekleding;
Betreft: .de wanden vanaf .3450llJll bovenasfaltlaag
Beplating: ·Promatect·H. dikte 27 llJIl
Verankeren. door loodrecht in de platen geschroef-
de snelbOuwSchroeven4.5xSOllJll. RVS. 12 per m2
De platen opnemen in de bekisting

Toepassen ranclbekisting.
8etreft:de bekisting in de:
_.dilatatievoeg-> 1 st
Oppervlak: 17.0m2

Aanbrengen in te betonneren schroefbuIzen.
Situering: wandenmoot 11
Betreft: .bevesti ging t. b. v. permanente stempel s

vanbuisprofielen met opgelaste flenzen
Hoeveelheid: 13 stempels -> 14 X 20 bouten
Stempels volgens bestekspost 641110in.de
bekisting stellen
Voor.ha!1delsboutenM 24.inschroeflengte 120 llJIl
Type DEMJ·1074~GRVS
Vervaardigd van naadloze buis
Met verankering
Uitvoering: roestvaststaa 1

Toepassen bekisting t.b.v. een sparing.
Betreft :de inkassi ngen en sparingen in de wanden
Voortnkassingen en detai lmaatvoering zie tek. 876

Aallbrengen plaat Alveolit.
Betreft; het. t.p. v : de dilatatievoeg
Alveol it: dik
Verlijmen meteen door de fabrikant
voorgeschreven 1ijitl,

Aanbrengen inte betonneren voegstrip.
T.p.v. de dilatatievoegen:
- moot 11 -> lvoegstrip
Voegstrip. Vredestein type W9l)-I

EEN- HOEVEELHEID
HE10 RESULJAATS-

VERPLICHTING

HOEVEELHEID
BOUWSTOF

m 10.00

185.00
2:00 A

m2 118.00 L

st 1419.00 L

st 280.00

17.00 L

6.00



03R Calandtunnel werkbestek Besteksdeel BOO-3320-01Civieltechnische werkzaamhedend.d. 31 maart 1999
BLADNR. : 147

420202

422199

420114

579999

OMSCHRIJVING

Incl. voorzieningen t.b.v. injecteren volgens
voorschrift leverancier

7.
Aanbrengen beton t.b.v. een wandvormi gonderdee l.
Beton:
Verwijderen van een ondersteuningsconstructie
t.b.V. een bekisting.Ondersteuningsconstructie voor de bekisting vol-gens bestekspostnr(s).: 421112 en 421114
Aanbrengen dek op ca. 6.000+ toerit.Betreft: het dek boven de noordelijke tunnel kokervan toerit west op ca. 6.000+ N.A.P.

moot 11zie tek. 851. voor details zie tek. 870
Aanbrengen ondersteun ingsconstruct iet. b .v .een bekisting.Ondersteuningsconstructie voor de bekisting vol-gens besterspestorts).: 421132 en 421133Funderen op een onderliggende vloer
Toepassen bekisting t.b.V. een vloervormig onder-
deel.Totaal: 312.0 m2
Toepassen randbekisting.Totaal: 16.0 m2
Aanbrengen in te betonneren voegstrip.
T.p.v. de diliatatievoeg:in de vloerVoegstrip. Vrectestein typeW9U-IIncl. voorzieningen t.b.v . injekteren volgens
voorschrift leverancier
Aanbrengen hittewerende bekleding.
Betreft: de onderkant van het dekBeplating: Pranatect H. dikte 27 IllllVerankeren door loodrecht in de platen geschroef -de snelbouwschroeven 4.5x50 Illll. RVS. 12 per m2De platen opnemen in de bekisting
Aanbrengen beton t.b.v. een v1oervormt 9 onderdee 1.
Beton:
Verwijderen van eenondersteuni ngsconstruct ie
t.b.V. een bekisting.Ondersteuningsconstructie voor de bekisting vol-gens bestekspostnr(sL: 421132 en 421133
Aanbrengen rookmuren .Betreft: de oplopende rookmuren van toerit west

moten 8 tlm 11onderkant wand tot aan stortnaad t.b.V.stempelraam'grondkeringzie tek. 851. voor details zie tek. 870
Toepassen bekisting t.b.V. een wandvormig onder-
deel.Betreft: de langszijde van de rookmuren van de

toeritOppervlak: 608.0 m2
Aanbrengen hittewerende bekleding.

EEN-HEID

m3

st

HOEVEELHEIDRESULTMTS-VERPLICHTING
HOEVEaHEIOBOI..MSTOF

233.00 L

1.00 A

17.00 L

m2 312.00 l

st 3744.00 L

m3 156.00 L

st (00 A



92.40.03R Calandtunnel werkbestek Besteksdeel BOO-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.ë. 31 maart 1999

BlAONR. : 148

BESTEKS CATALOGIJ~R
POST - HCJOFD:- DEFICODE
NlJM'IIERCODE L 2 :3 :4:5:6

421143420131

421144. 420099

.1?1145 422114
7.

421150 422199

421151 420114

421152579999

421153· 420131

421154 423202

421155 1423301

OMSCHRIJVING

9.

Betreft :de noordel i jkè zijdé van de wand van
moot 11 vanaf 3450<llIilboven asfaltlaag

Beplating: Promatect H. dikte 27 nm
Verankeren door lOOdrecht in de platen geschroef-
de snelbouwschroeven 4.5>:50llIil. RVS.12 per m2
Oe platen opnemenin de bekisting

Toepassen randbekisting.
Betreft: de bekisting in de:
•. voeg -> 4st
Oppervlak: B.O m2

Aanbrengen plaat Alveolit.
Betreft: het kopvlak t. p. v . de voeg
Alveolit: dik20nm
Verlijmen met een coor de fabrikant
voorgeschreven. lijm .

Aanbrengen beton t.b. v. een wandvormigonderdeel.
Beton:

AanbrengenroolcmUren.
Betreft :de oplopende rookmurenvan toerit west

moten B tlrn II
bovenkant wand vanaf stortnaact t.b. v .
stempelraalll grondkering
zie tek .851. voor details zie tek. 870

Toepassen.bek.tstingt.b.v. een wandvormigonder-
deel.
Betreft: de langszi jde van de rookmurenvan de

toerit
Oppervlak: 810.Om2

rengenhittewerende bekleding ..
reft: de lee zt jde van de wand van

moot 11 llIilboven asfalt laag
Beplating:Pr'Ol!latect H. dikte 27 nm
Verankeren door loodrecht in de platen geschroef-
de snelbouwschroeven 4.5x50 llIil.RVS. 12 per m2
Oe platen opnemenin de bekisting

Toepassenrandbekisting.
Betreft: de bekisting in de:
- voeg -> 4 st
Oppervlak: Il.O m2

Aanbrengen·in .te betonneren schroefhulzen.
Situering:~urmoot 11
Betreft :bevéstigingt. b. v.perrnanent,estE!fl1pels

vanbuisprofielen .met opgelaste flenzen
lheid: 12stailpels -> 12 x20 bouten
ls volgens·bestekspost 641110 in·de

bekisting.stellen
Voorhanctelsbouien M24. inschroeflengte 120 nlTl
Type OOiJ 1074-G RVS
Vervaardigd van naadloze buis
Me'tverankering
Uitvoering: roestvaststaal

Aanbrengen in te betonneren voegstrip.
T.p. v.. de di Hatattevoeg :
moot 11 -> gedeelte van rookmuurboven vloer op

ca.·6.000+
Voegstrip . Vrèdestein. type W9U-I
Ioc1. voorzieningen t.b. v . i njekteren volgens

.1. .
.1. .
•.2.

9.

EEN- HOEVEELHEID
RESULTMTS-
VERPL ICHTING

m2

st

m2

m3

st 4.00

st

m

HOEVEELHEID
BOUWSTOf

24.00

285.00

113.00

10.00
120.00

240.00

8.3û

2.00 L



1~192.40 . 03R Calandtunnel werkbestek Besteksdeel BOD"3320-01.
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BLAONR.: 149

~~::~~~~.BESTEKS CATALOOJSNl1+1ER
~:mPOST- HOOFD- DEFICOOE

NlN1ERCODE 1:2:3:4:5:6

~421156

:421E7
]421160

~
tt~21164

"""::'l215

!nSlO
:"iili

:, lll~
421520 429999

'; "[

;.~
j

OMSCHRIJVING

voorschrift leverancier

420099 Aanbrengen plaat Alveolit.
Betreft: het kopvlak t.p.v. de voeg
Alveolit: dik 20 mm
Verlijmen met een door de fabri kant
voorgeschreven lijm.

Aanbrengen beton t.b. v . een wandvormig onderdeel
Beton:

Aanbrengenwanden kabelgoot.
Betreft: de wanden van de kabelgoten van toerit

west moten 8 t/m 11
zie tek. 851. voor detát ls zie tek. 870

Toepassen bekisting t.b.V. een wandvormig onder-
deel.
Betreft: de langszijde van de kabelgootwanden van

de toerit
Oppervlak: 225.0 m2

Toepassen randbekisting.
Betreft: de bekisting in de:
- voeg -> 8 st
Oppervlak: 2.0 m2

Aanbrengen plaat Alveolit.
Betreft: het kopvlak t. P.v . de voeg
Alveoltt : dik 20 mm
Ver1i jmen met een door de fabrikant
voorgeschreven 1i jm.

Aanbrengen beton t. b. v . een wandvormig onderdeel
Beton:

422114
7.

422199

420114

420131

420099

422114
7.

TOERITWEST

429999 Injecteren voegstri p.
Betreft: voegstrip t.p.v. dilatatievoegen

8/9. 9110. 10/11 en 11112 van toerit west
voor details zie tek. 870

Injecteren met epoXYharsmet een druksterkte van
85 N/mm2eh een viscositeit van ca. 150 cp bij
25 graden C.
Na injecteren. injectiebuis afdichten met afdekdop
Injectiesparingen vullen met epoX,YlOOrtel

Aanbrengen voegprofiel.
Betreft: voegafwerking in de vloer t.p.v.

dilatatievoeg 819. 9/10. 10/U en 11/12
van toeri t west
voor details zie tek. 870

- Vloer -> (binnenzijde)
Opbouwvoegafdi cht ing:
• holle ruimte tussen alveoltt en rubberproftel
aanboren op afvoerleiding

- Trell eborg..Bakker rubber profi el
type TB ESC 45/44 CJ;

- laagje zilverzand dik ca. 6 mm
- Cari fa lt dik ca. 25 mm;
Het rubberprofieltot in de wanden doorzetten en
a15 één geheel aanbrengen

Aanbrengen geleidebarrier.
Betreft: de geleidebatrier in de toerit.

EEN- HOEVEELHEID
HElD RESULTAATS-

VERPLICHTING

HOEVEELHEID
BOlWSTOF

m2 L

194.00 L

st 8.00 A

m2 1.70 L.

34.00 L

4.00 A

215:0lJ l

st

m

st 8:00 A

m 140.00

25.00
234.00

L

L
l

1tr
ltr

I
wand 20.00 A



92.40.03R Calandtunnel werkbestek Besteksdeel BOO-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BLADNR.: 150

BESTEKS CATAL~
POST- HOOFD- DEFlCOOE
NlJIt;[R CODE 1:2:3:4:5:6

O"lSCHRIJVING

moot 6 t/m 11.
zie tek. 851. voor details zie tek. 870

Hoeveelheden:
noordelijkkoker zuidel~jke koker

iom ln m
Moot noor'dwandZUidwand.noordwand Zuidwand.

6
7
B
9
10
11

17]5
20.00
20.00
20.0G
20.00
20))0

17.75
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00

n.v.t.
n.v.t.
20.00
20.00
20.00
20.00

n.v.t.
n.v.t.
20.00
20.00
20.00
20.00

421541429999

421550 429999

Aanbrengen geleidebarrier.
Totaal :395. SOm
Afllletingen: leogtemax. 4.00 m. per element.
Beton:
cement CEMI
Toe te passen .hul pstof!flK .Kuge1n .bI i jvend in
konstrJ;.lktie 1.7 kg/m3
oe profielen:
-achtervuHenmet zandcement-specîe dik 25 mlll
ondervullen met krimparme cementgebonden
mortel dik<ZOIIDL

In sponning tussenwand en profiel:
-wandenacl'îterziJde barrter . cementhuid
vetwijderen
vóór .aanbrengen thormasea 1 moet beton een
temperatuurhebbl:n van 20 oe.

- thormasea130xl5l20 vul l ing aanbrengen
Voegen.tussen barri ers onder 1i ng voorzt en van
- Alveolit
- Airex 20x15 mm

Aanbrengen ofiel .
Betreft: v . rting t.p.v. dilatatievoeg

6/7 tlill 11112 aan de voor-enachtertant
'lande buitenwanden van toerit west
VOOr details zie tek. 870

Opbouwvoegafdichting:
- ACMEprofiel type20A, binnen- en buitenzijde
- verlijmen met een door de fabrikant
voo reven 1i jm

oe pr ielen in de wanden ende barr-lers als één
geheel aanbrengen. de profielen inde hoeken
inkepen enomz.etten.

ngen voegprofte I .
reft: . rkingt.p.v. dilatatievoeg

11/12 î n de .roolalt.n.lr en de
k:abEDgotenvan toert t west
voor details zie tek. 870

Opbouwvoegafdicnting:
- ACMEprofiel type20A. beide zijden
- verlijmen met een door de fabrikant
voorgeschreven lijm

oe profielen in de~nderl, barrters en de vloer
als één geheel aanbr~en. de profi elen i n de
hoeken inkepen en omzetten .

Aanbrengen afdekplaten.
Betreft: prefab betonnen afdekplaten t.p.v. de

kabel taanweerszijden van de rookmuur
moot 11
voor details zie tek. 870

421560 .429999

421570439999

EÊN- HOEVEELHEID
HEID RESULTMTS-

VERPlICHTING

kg
ltr
ltr

m

m2
m

st 12.00 A

m
m2

st 4.00 A

m
m2

8.00 A

HOEVEELHE10
BOUWSTOF

70.00

120.00

8393.00
2571.00

396.00

16.00
104,00

276.00 L
33.00 l

112,00
13.00



03R calandtunnel werkbestek Besteesdeel BDD-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BLADNR. : 151

111'"1111 BESTEKS CATAlOSUSNlMR
".:.:.:.,po.S.T- HOOFD-,. OEFICOOE

NUMMERCODE 1:2:3:4:5:6

::I:~!421571429999

~

~421580 252699

~4n581 252699

::::)A21590

:42~91

::::,,1'421592

"t">1594

OMSCHRIJVING

Aanbrengen prefab vloerplaten.
Totaa1: 320 st
Beton platen 500x80 am lengte variabel
wapening: Staalkwaliteit FeB 500 I-WL.
Oplegging vloerplaten aan rooklllUurZijde:
Hoekstalen L 100xl00x8, thermisch verzinkt
Neopreenstrip d=2 mmbr=80 am.
Het geheel bevestigen aan de beton midde1s
chemische ankers Ml6, h.o.h. 500 mm,thermisch
verzinkt

Aanbrengen put afdekkingen.
Betreft: de putafdekkingen in de toerit oost

moot 8 t/m 11,
voor details zie tek. 870

Aanbrengen straatkolk.
Betreft: de inlaat t.p.v. de riolering
Straatkolk: type STR838/839, zwaarverkeer
Fabrikaat TBS
Kolk stellen in krimparme cementgebonden mortel

Aanbrengen overgangsconstructie kabelgoten.
Betreft: overgangsconstructie moot 7

zie tek. 851. voor details zie tek. 871

Aanbrengen prefab bodemplaat.
Totaal: 1 st
Beton plaat. 1650x1600x150mm:
wapening: Staal kwaliteit FeB 500 I-WL.

Aanbrengen prefab kabelgoot.
Beton kabelgoot
uitwendige afmetingen 560x430 mm
wanddikte 80 nm:
Wapening: Staalkwaliteit FeB 500 HWL.

Aanbrengen prefab afdekplaten.
Totaal: 1 x 5,70 m
Beton platen 1120x560x80am:
wapening: Staalkwaliteit FeB 500 HWL.
Oplegging afdekplaten:
Neopreenstrip d=2 mmbr=80 mmo

Aanbrengen halfsteensmuur met vertinlaag.
Betreft: metselwerk op prefab bodemplaat
M.lur van halfsteensmetselwerk in halfsteensverband
Metselstenen waalfonnaat
Metselstenen dienenvuilwerkklinkers te zijn
Binnen zijde metselwerk vertinnen

Aanbrengen oplegging traptreden.
Betreft: oplegging traptreden van metselwerk
4 Opleggingen van ha1fsteensmetselwerkin
halfsteensverband

Metselstenenwaalfonnaat
Metselstenen dienen vuilwerkklinkers te zijn
Metselwerk plat volvoegen

Aanbrengen prefab traptreden.
Totaal: 2 st
Betonnen traptreden 1600x250x80mm:
wapening: Staalkwaliteit FeB 500 HWL.

Aanbrengen prefab afdekplaten.
Totaal: 1 st

439999

429999

429999

429999

450099

429999

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESUlTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
BOUWSTOF

kg 1952,00 L
m 320,00 L

st 320,00 L

st 8,00 A

st 8:00 L

1tr 71.00 L

st 1.00 A

m L

m 5,70 L

m 11.40 L

st 260:00

3,50

L

Lm2

st 50,00 L

m2 0.70 L

st 2,00 L



92.40.03R Càlandtunnel werkbestek Besteksdeel BDD-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BLADNR. : 152

BESTEKS CATALOGl)SNl.MR
POST- HOOFD- DEFICOOE
NtJIMER CODE 1:2:3:4:5:6

422

4220

422010 422199

..

.1.

422020 422199

422021 420102
.1.

422022 420201

4.
422023 . 420199

422024 420131

422025 422199,

OMSCHRIJVING

Betooafdekplaa't 1000xl600x80mn: '
Wapening: Staalkwaliteit FeB 500 M.

GEWAPENllI3ETON IN· SIllJ1l.lNNEL1OG WEST
VOOrdehoofdmaatvoering van de betonconstructie
van oot di enstetlQeboLiwwest wordt verwezen naar de
tekeningen 849 en 850 .
Voordedetai1maatvoeri ng (opstortingen, afschut-
ningen e. d .) zt jn de boLiwkundigeteleeningen van
toepassing van hetbesteksdeel BOO-3320~02.

RUWBOUW IN-SITU TUNNEL/DGWEST

Aanbrengen betonvloer.
Betreft: debetonv loer onder waterkelder van

stortmoot 12.
zie tele. 849 en 850.
voor details zie tek. 870 en 876

Aanbrengenwerkvloer.
Oppervlak: 367.0mz
Beton. laagdikte 70 mm

Toepassen randbekisting.
Totaal: 65.0m2

Aanbrengen beton t. b. v . een v1oervonnig onderdeel.
Beton:

Aanbrel1genwanden en dek waterkelder.
Betreft: buiten -. tussen wanden en dek

waterkeldet c. q. rijvloer.
zie tek.849 en 850.
voor detail s zie tek. 870 en 876

N.B.: Met rijvloer WOrdtde gehele rijvloer
moot 12 bedoeld

Aanbrengenwerkv1oer.
Oppervlak: 385.0m2
Beton. laagdikte 70 nm

Aanbrengen ondersteuningsconstruetie t.b.V.
een bekisting.
OI1dersteuningsconstructie voor de bekisting vol-
gens bestekspostnrfs).: 422023
Funderen op een onderliggende vloer

Toepassen bekistill9'
Betreft: de bekisting van de waterkelder
Totaal: 800.omz
In deze .bek.isting is begrepen :
- binnenlbuiten wanden en dek
watersloten

Toepassen centerpennen is ni et toegestaan

Toepassen randbeki ~ti ng.
Betreft: de bekisting in de:
dilatatievO!=g ->1 st

Oppervlak: 37.0 m2

K.oelen beton.
De•benodigde capaciteit voor de koeling bepalen
Tekeningen en spannings- en temperatuurberelee-
ningen makenvan de te koelen betonconstructie
Thermokoppelsen koelbuizen aanbrengen
Koeling verri enten m.b .v . water en een

EEN- HOEVEELHEID
HEIO RfSULTMTS-

VERPUc.l.fTING

st

1.00 A

1.00 A

HOEVEELHEID
BOlA-JSTOF

1.00 L

26.00

250.00

27.00 L



03R Ca1andtume 1 werkbestek Besteksdeel BoD-3320-Ol
CivielterJ1nische werkzaamheden

. 31 maart 1999

BLAONR. : 153··

i"ililtBESTEKS CATALOOOSNUt+1ER
"'·:·:·:POST·HOOFD- DE:FICOOE
]Nl1+lER COOE 1:2:3:4:5:6

423301

~=B4~ 9

429999

421105

9.

7.

CJ'lSCHRIJVING

pompinstallatiemet regelbaar debiet
Koelbui zen afpersen met 0,2 MPa
Temperatuur ontwikkel i ng tijdens het koel proces
d.m.V. automatische schrijvers volgen
De niet terugwinbare materialen. leveren, overige
materialen tijdelijk terbesthikking stenen

Vu11en koe11etdi ngen.
Betreft: de Koeleidi ngen genoemd in bestetspostnr.

422025
De koelleidingen schoonblazen en vullen
metcementgrout.
Cementgroutmet trtcosa 1 H181

Aanbrengen in te betonneren voegstrip.
T.p.v. de dilatatievoegen:
- moot 12 -:> 1. voegstrip
Voegstrip . Vredesteirl type W9U-I
Incl. voorzieningen t.b.V. injecteren volgens
voorschri ft ·1everancier

Aanbrengen in te betonneren strip.
Onder vloer t.p.v. dilatatievoeg
Totaal: 36 lil
Voegstrip: afmetingen 250x6rrm2
StaalkwaliteitFe 360 B
Voor aanbrengen. de strip gedeeltelijk bestr-ijken
met bitumen
De voegstrip voorzien van ankers:
Ankers: 250x30x6 mm,Fe 360 B
Bevestiging: 2 tijdig lassen, las a" 3mm
Las1engte : 50 mmllas
Conservering alle stalen onderdelen thermisch
verzinken

.9.

Aanbrengen betonstaal met kenmictdellijn van 16mn.
Betreft: aarding in het rijdek, nabij de voegen
Totaal: 110.0 kg
Staalkwaliteit FeB 220 HWI. te lassen aan wapening
Lassen h.o.h. 2.80 m in dwarsrichting per
stortmoot
De verrekening van hetbetonstaal. incLhet
buigen en knippen wordt geacht te zijn begrepen in
bestekspostnrs . 431010

Toepassen bekisting t.b.v. een sparing.
Betreft: sparing inde vloer moot 12
Sparingen afmeting aantal

pompluiken
luik
inspectieluik
nis vlamdover
afvoerleiding
kabels

600x8Oo><900mm
600x300XSOO.mm
900x600XSOOllJll
500XSOQx300!lÏ!1
200X200XSOOl!lll
200x100x500 llJll

3st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st

Aanbrengen plaat Alveolit.
Betreft: hetkopvlak t.p.v. de dilatatievoeg.
Alveolit: dik 20mn
Verlijmen met een door de fabrikant
voorgeschreven lijm.

Aanbrengen beton t. b. v. een wandvormig onderdeel.
Betreft: de wanden
Beton:

m2

roS

EEN-HEID HOEVEELHEID
BWoISTOF

HOEVEELHEID
RESULTMTS-
VERPLICHTING

35,50

ton 0,43 L

st 72,00 L

37,00 L

140.00 L



92.40.03R Calandtunnel werkbestek Besteksdeel BOO-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden '
d.d, 31 maart 1999

BLADNR. : 154

BESm::s CATAtCGlSNtMR
POST- HOOFO- DEFICODENLMR CODE 1:2:3:4:5:6

422034 423101

422035 422116

422036 420202

2040· 422199

422041 420114

422042" 579999

422043 420134

422044 423299

422045 423299

.9.

.1.5.

7.

.9.

CMiCHRIJVING

Aanbrengen in te betonnéren leiding van PVC-buis..•
Betreft: de afvoerleidingen van hemelwater naar de

middenpompkelder
Totaal 2 st
Buis met hulpstukken. klasse 41 In
T.p. v. de voegen komeetmoffen gebruiken enoowik-
kelen met atrex (d=20 nm)
NOIllinal emiddell i jn 250 mm
Verbinding d.m, v . rubbermanchet

Aanbrengen beton t.b. v . een vloervormi g onderdeel.
Betreft: de rijvloer moot 12
Beton:m3

.9.

Verwnjderen van een ondersteuningsconstructie
t.b.V. een bekisting.
Ondersteuningsconstructie voor de bekisting vol-
gens bestekspostnr{sJ.: 422023

Aanbrengen tussenwanden.
Betreft: de tussenwanden middentunnelkanaal van

moot 12
zie tek. 849 en 850.
voor details zie tek. 876 en 877

Toepassen bekisting t.b.v. een wandvormig onder-
deel.
Oppervlak: 460.0 m2

Aanbrengen hittewerende bekleding.
Betreft: de wanden vanaf 3450 mm.boven asfaltlaag

in de verkeerskokers
Beplating: Pranatect H. dikte 27 mm
Verankeren door loodrecht in' de platen geschroef -
de sneloouwschroeven 4. 5XSOmmo RVS. 12 per m2
De platen opnemen in de bekisting

Toepassen bekisting t .b.v. een sparing.
Betreft de inkassingen en sparingen in de wanden
Sparingen afmeting aantal

toegangsdeur 2250x900xSOQnm 2 st
hulppost 1450x1450xSOOnm ,2 st
Voor overige inkassingen en detailmaatvoering
zie tek. 876

Op te nemenvoorzieningen.
Betreft: de instortramen t.b.v. een kabel doorvoer
1nstortraam: MCT - raam. 600x300 lU'n st

incl.rubbervullingen alle benoeligde
bevestigingsmatërialen.

Aanbrengen betonstaal 1/>' 16 mmen aardplaten.
Betreft: aardi ng i n wanden middentunnelkanaal

nabi j voegen
Totaal 10.0 kg
Koppelstaven <p 16 mmtussen aardplaten en
aardingswapening
Staa.lkwaliteit FeB 220 HWLte lassen aan
wapening
lassen h.o.h. 2.80 m in dwarsrichting per
stortmoot
Cadweld aardplaten: fabrikaatvan der Heiden

eode 185900.
railean nr. JS 800A

De staven d.m.V. lassen verbinden aan de aard-

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESUlTMTS-

VERPLICHTING

st 1.00

m2

st

st

HOE\ll:fLHE 10
BOUWSTOF

42.00 L

750.00 L

A

55.00 L

660.00 L

2.00 L

4.00



03R calandtunnel werkbestek Besteksdeel BOO-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
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BLADNR. : 155

BESTEtCS CATALlX1USNtMRPOST- HOOFD- DEFICDDE
NtMR CODE 1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

platen en aardingswapening
De verrekening van het betonstaal. incl. het
buigen en knippen wordt geacht te zijn begrepen in
bestekspostars . 431010

Aanbrengen beton t. b .v. een wandvonni9 onderdeel.
Beton:

422199 Aanbrengen oplegwanden. st
Betreft: de oplegwanden t.b.V. de roostervloer in

het middentunnelkanaal van moot 12 t/m 18
zi e tek. 849 en 850.
voor details zie tek. 870. 876 en 877

Toepassen bekisting t.b.v. een w'ilndvormigonder-
deel.
Oppervlak: 325.0 m2

422051 420114

n2052 420099 Aanbrengen plaat Alveolit.
Betreft: het kopvlak t.p.v. de dilatatievoeg.
Alveolit: dik 20 mm
Verlijmen met een door de fabrikant
voorgeschreven lijm.

Aanbrengen beton t. b. v. een wandvonnig onderdeel.
Beton:

422114
7.

?@ 422060 422199
:~t~~~j~

Aanbrengen wanden en dak tunnel.
Betreft: de buitenwanden en dak op het

tunnel niveau van moot 12
zt e tek. 849 en 850

420135 Toepassen binnenbekisting t.b.V. een koker.
Betreft: de binnenbekisting voor kokers
Opperv1ak: 915.0 m2
Toepassen centerpennen is niet toegestaan

Koelen beton.
De benodigde capaciteit voor de koeling bepalen
Tekeningen en spannings- en temperatuurbereke-
ningen maken van de te koelen betonconstructie
Thennokoppels en koelbuizen aanbrengen
Koeling verri chten rn. b. v. water en een
pompinstallatie met regelbaar debiet
Koelbuizen afpersen met 0.2 Wa
Temperatuur ontwikkeling tijdens het koel proces
d.m.v. automatische schrijvers volgen
De niet terugwinbare materialen leveren. overige
materialen tijdelijk ter beschikking stellen

Vullen koelleidingen.
Betreft: de koeleidingen genoaro in bestekspostnr.

422062
De koelleidingen schoonblazen en vullen
met cementgrout.
Cementgroutmet trtcosa 1 Hl81

Aanbrengen hittewerende bekleding.
Betreft: de plafonds en de wanden vanaf 3450 mm

boven asfalt laag i n de verkeerskokers
Beplating: Promatect H. dikte 27 mm .
Verankeren door loodrecht in de platen geschroef-
de snelbouwschroeven 4.5x50 mmo RVS. 12 per m2
De platen opnemenin de bekisting

Toepassen bekisting t.b. v. een wandvonnig onder- ..

.9.

422199

429999

579999

420114

EEN- HOEVEELHEID
HElD RESULTAATS-VERPLICHTING

m3

7.00 A

m2

w3

st 1.00 A

m2

st

HOEVËELHEIO
BCll..WSTOF

115.00 L

1.00 L

33.00 L

685.00 L

8220.00 l



92.40.03R Calandtunnel werkbestek Besteksàeel BOO-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
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BLADNR. : 156

BESTEKSPOST-
Nl..MR

QMSOiRIJVING

.1.

deel.
Betreft: debuitenzijàe van de tunnel
Oppervlak: 265.0 m2
Toepassen centerpennenis niet toegestaan

Toepassen randbekisting.
Betreft : de bekisting in de:
• di 1atatievoeg .> 1 st
Oppervlak: 52.0m2

Toepassen bekisting t. b. v; een spari ng.
Betreft: deinkassingen en sparingen in dewanàen

ende verjongde vloer in het midden-
tunnelkanaal

Sparingen t.b.V. afmeting aantal

in·.wanden
poederbluskast 550x850x400urn 2 st
in vloer
doorv. IçabelladderS 400x2001lfll 8 st
hijsluik ... 600x8001ltn. 1 st
Vooroverige inkassingen en detai lmaatvoering
zie tek. 876

Aanbrengenplaat Alveolit.
Betreft: het kopvlak t.p.v. de dil atati evoeç,
Alveolit: dik 20 nm
Verli jmen met een 0001" oe fabri kant
voorgeschreven 1i jlli.

Aanbrengen in. te betonneren voegstri p.
T.p. v . de dilatatie:
- moot 12 ->1 voegstrip
Voegstrip .. Vredestein type W9U-I
Incl. voorzieningen t.b.v. injecteren volgens
voorschrift leverancier

422066 420131

422067420134

.9.

.9.

422068 .420099

422069. 423301

9.

422071 421105 Aanbrengenbetonstaal met kenmiddellijn van 161lfll.
Betreft: aarding in wandenen dak. nabiJde

voegen
Totaal: 150.0 kg
Staalkwaliteit FeB220 HWlte lassen aan wapening
Lassen n.o.h. 2.80 m in dwarsrichting per
stortmoot
De verrekening van hetbetonstaal. incl. het
buigen en knippen wordt geacht te Zijn begrepen in
bestekspostnrs. 431010

Aanbrengen beton t.b.v. wanden en dak.
Beton:
Toe te passen hul pstof vertrager (cretolent).
vanaf 3. 50lliboven de vloer overeen hoogte
van 2.0 m
De verrekening van de eretolent wordt geacht te
zijn begrepen i n deze post.

Aanbrengentussenwand middengang di enstengebouw.
Betreft: tussenwand in demiddengang van het

dienstengebouw
zietek. 850. voor
873. 876 en 877

9.

422072 ·422199

422080 ·422199

422081 420114 Toepassen bekisting t.b.V. eenwandvormig onder~
deel.
Totaal: 70,0 m2

EEN· HOEVEELHEID
HEID RESUlTMTS-

VËRPLlCHTING

lil

m3

st 1,00 A

52.00

50.00 L

noo.oo
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BLADNR. : 157

;'1·II.lt BPQESSTTE.KSHOQFCAOT.ÄLOOUSNtfflER. . üEflCOOE
NlMR CODE 1:2:3:4:5:6

!]I~~14220B2

~4~

~422090

~:~::::::~

:..~

420134

422114

422199

420114

420201

420114

420134

7.

4.

..

.1.

.9.

7.

Cl1SCHRIJVING

.9.

Toepassen bekisting t.b.v. een sparing.
Betreft: de inkassingen en sparingen tn de wand
Voor overige inkassingen en detailmaatvoering
zie tek. 876

Aanbrengen beton t. b. v . een wandvonni9 onderdeel.
Betreft: de wanden
Beton:

Aanbrengen wanden dienstengebouw.
Betreft: schuine buiten·. tussen wandenvan het

di enstengebouw tot .eêl'lniveau van
ca. 7.450+ N.A.P..
zte tek. 850. voor detailszietek. 873.
876'en 877

Toepassen bekisting t.b.v, een Wêlndvonnigonder-
deel.
Totaal: 869.0 m2

.9.

Aanbrengen ondersteun i ngsconstructie t.b. v .
een bekisting.
Ondersteuningsconstructievoor'de bekisting vol-
gens besteksjJOstnr(s).: 422093
Funderen opeen onderliggende vloer

Toepassen bekisting t.b.V. een wandvormig onder-
deel.
Betreft: de schuine buitenwanden
Totaal: 306.0 m2
Toepassen centerpennen is niet toegestaan

Toepassen bekisting t.b.V. een sparing.
Betreft: de inkassi ngen en spari ngen i n de wanden
Sparingen afmeting aantal

doorv. kabelgoot 500><200sm 5 st
doerv. kabel ladder 500><2001ll1l 8 st
nis t.b.V. brandhaspel 890x890><210!!l'll 1 st
hijsluik 600xaOOllJll 1 st
deursponning p-10-l 1030x2225!!l'l1 1 st
deursponning p-ll-l/r 830><2225!!l'l1 3 st
deursponning p-12-1 1030x22251l11l 1 st
deursponning ST-4-l/r 730><2085!!l'l1 2 st
krui pgat 700><2000!!l'lI 5 st
ventilatie kokers 60xl20!!l'll 9 st
Voor inkassingen en detailmaatvoering zie tek. 876
en de bouwkundige tekeni ngen

Aanbrengen beton t.b. v. een wandvormig onderdeel.
Betreft: de wanden
Beton:

Verwijderen van een .ondersteuntnçsconstructte
t.b.V. een bekisting.
Ondersteuningsconstructie voor de bekisting vol-
gensbestekspostnr( s) .: 422093

Aanbrengen vloer dienstengebCluw.
Betreft: Vloer van het dienstengebouw op een

niveau van ca. 7.750 + N.A.P..
zietek. 850. voor details zie tek. 873.
876 en 877

Aanbrengen ondersteuningsconstructie t.b.V.
een bekisting.

EEN· HOEVEELHEID
HEID RESUL TAATS-

VE;RPLI CHTING

m3

st 1.00

m3

st 1.00 A

8.00 L

A

195.00.



92.40.03R calandtunnel werkbestek Besteksdeel 800-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d. d. 31 maart 1999

BLAlJNR. : 158

8ESTEKS
POST-
Nl.M1ER

422102 .420116

422103 420134

422110 422199

::111420114

422114 .•420134

4.

7.

4.

. .

.9.

OMSCHRIJVING

0l10ersteuningstonstruct ie voord€bektsfirig· vo1-
gens bestekspostnr{s}.: 422102en./l:22103
Funderen opeen onderiiggendeV1oer

Toepassen bekisting t.b. v . een vloervormig onder-
deel.
Totaal: 500.0 m2

Toepassen bekisting t.b.v. een sparing.
Betreft: de. inkassingen en sparingen in het dek

tngen • afmeting ·.••aantal

dOON. HS •kabels 200X200lffil 4 st
dool"'\!.voedings kabels 600x150•.Jml 13..st
doöl'\l. voedingskabels 400x1501l1TJ 7 st
hijs11.1ik 600xOO0nm 1 st
trapgat 1420x41S0Jml 1 st
vloerluik . 450x500rl1TJ. 1st
oplegsponning . .50><150><1420•lIJD •• 1 st
Voor inkassingen en oetat lmaatvoeri ng zt e .tek. 876
en op debOOwkundigetekenillgen

Aanbrengen beton t.b. v. een vloervormig onderdeel.Beton:
Verwijderen van een ondersteuningsconstructie
t.b.v. een bekisting.
Ol1àersteunil19sconstructie voor de bekisting vol-
gens bestekspostnr(s).: 422102 en. 422103

Toepassen bekisting t.b. v.een poervormig onder-
deel.
Betreft: randbeki sti ng t. b .v. opstort
Totaal: 0.90 m2

Aanbrengen beton t. b. \I. een •Pot:rvormi9 ·onderdee1.
Beton:

Aanbrengenwandendienstengebouw.
Betreft: schuine bUiten- ...•tussen wandenvan· het

dienstengebouw tot· een niveau Van
ca. 10.550+ NAP ..
zietek.850. voor details zieteK.873.
876 en 877

Toepassen bekisting t.b. v. een wandvormigbnder-
deel.
Totaal: 375.0m2
Dewanetenvande entree ruimte ende gang van het
dienstengebo\.lW:oppervlakte-beooràeJingsklasse I A
(t.b.V. in het zichtblijvendsChHderwerk)

Aanbrengen ondersteun i ngsconstructi e tb. v.
een bekisting.
Ondersteuningsconstructievoor de bekisting \101-
gensbestekspostnr(s) .: 4221~3
Funderen op een onderliggende vloer

Toepassen bekisting t.b.v. een wandvormigonder-
deel.
Betreft: de schuine buitenwanden
Totaal: 225.0 m2

Toepassen bekisting t.b.v. een sparing.
Betreft: de inkassingen en sparingen inde wanQ'eH
Sparingen • I afmeti ng Iaantal

EEN· HOEVEELHEIDHElD RESULTAATS-
VERPLICHTING

m3

1.00 A

145.00

0.35



Calandtunnel werkbestek Besteksdeel 8DD-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BLADNR. : 159

.1111\1:IIBE~KS ~~ALoog~=
Nl.MR CODE 1:2:3:4:5:6

~22115
'T
·,·,·L.

;;:r22121
::i:·\i

:~r~22122420116
::::::~:~

422114

420202

422199

420201

~2Z123 420134

:î:~i
L

7.

4.

7.

OMSCHRIJVING

.9.

ooorv. voedingsk.abels 200x200 nm 4 st
doorv. voedingsk.abe1s 400x4DOnm 2 st
doerv, kabelgoten 400x200nm 2 st
lucht toe- afvoer 1000xlOOOnm 2 st
nis t.b.v. brandhaspel 890x990x212mm 2 st
doorv. luchtkanaal ~ 200 nm 7 st
doorv. kOl..ldwaterbuizen lIJ 100 mm 6 st
deursponning p-a-r 1030x2225mm 1 st
deursponning p-4-r 1030x2225nm 1 st
deursponning ST-3 1450x2750nm 1 st
Voor inkassingen en detailmaatvoering zie tek.876
en op de boUwkundigetekeningen

Aanbrengenbeton t. b. v . een wandvonnig onderdeel.
Betreft: de wanden
Beton:

Verwijderen van eenondersteuningsconstructie
t.b.V. een bekisting.
Ondersteuningsconstruct ieveor de bek; sting vo1-
gens bestekspestnrtsr.: 422113

Aanbrengenvloer dienstengebouw.
Betreft: vloer van het dienstengebOuwop een

niveau van ca. 10.950 + NAP..
zie tek. 850. voor details zie tek. 873.
876 en 877

Aanbrengenondersteuningsconstructie t.b.V.
een bekisting.
Ondersteuningsconstructie voor de bekisting vol-
gens bestek.spostnr(s).: 422122 en 422123
Funderen op een onderliggende vloer

Toepassen bekisting t.b. v, een vloervonnig onder-
deel.
Totaal: 400.0m2

.9.

Toepassen bekisting t.b.V. een sparing.
Betreft: de inkassingen en sparingen in de vloer
Sparingen afmeting aantal

lucht afvoer f/J 300 nm 1 st
hijsluik 1200x1500nm 1 st
trapgat 148Dx3430nm 1 st
oplegsponning 170x250xl420nm 1 st
Voor inkassingen en detailmaatvoering zie tek. 876
en op de boUwkundige tekeni ogen

Aanbrengenbeton t.,b. v.een vloervonnig omerdee 1.
Beton:

.9.

Verwijderen van een ondersteuningsconstructie
t.b.v. een bekisting.
Ondersteuningsconstructie voordebek.isting vol-
gens bestekspestnrrsr.: 422122 en 422123

Aanbrengenwandendienstengebouw.
Betreft: schui oe buiten -. tussen wandenvan het

dien tot een niveau van
ca. 13. +N.A.P..
zie tek.. 850. voor details zie tek. 873.
876 en 877

Toepassen beki sti ng t. b. v . een wandvonnig onder-

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESUlTAAT$-VERPLICHTING

m3

st 1.00

m3

st 1.00 A

HOEVEELHEID
BOUWSTOF

80.00 L

A

120.00 L



92.40.03R werkbestek Besteksdee lBDQ-3320- 01
1techni scne werkzaamheden

BLADNR.: 160

422132 .420201

422133 420114

422134>420134

422135 422114

422136 420202

422140 ··422199

"~2141 420201

422142 420116

422143 420134

OMSCHRIJVING

bèktsting·vol-

4.

7.

Verwijderen van een •.ondersteuningscoostfu<:tie
t.tï.v. een bekisting.
andersteuningSconstructle vOOr.debekistJng vol-
gens bestekspostnr( sr.: 422133

Aanbrengen vloer dienstengeDoow.
Betreft: vloer .van het dienstengebouw op een

niveau van ca. 14.200 + N.Ä.P..
Zie tel<...850. voor details zt e tèk. 873.
876 en 877

4.

.9.

,p300 nm lstig~:~~~:IlH
700x125Dnm 1 st

detallmaatvoering zie tel<... 876
tekeningen

EEN- HOEVEELHEIDHEID RESULTMTS-
VERPLlOOING

st 1.00 A

120.00



\i,i,r2.4o.03R Calandtunne1 werkbestek Besteksdeel BOO-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d,d. 31 maart 1999

BLAONR. : 161

BESTEKS CATALCGJSNlMR
HOQFD- DEFlCDDE
CODE 1:2:3:4:5:6

423299

111'\'1111422145422116

422146 420202

422199:~;;:~;~;..422150

~;:r22152

~4~m

'tr~156 420202

420114

420201

420114

420134

422114

OMSCHRIJVING

7.

Aanbrengen in te betonneren hijsoog.
Totaal: 1 hijsoog
De levering van de benodigde onderdelen geschiedt
volgens het bouwkundige besteesdeel BOO-3320-02

Aanbrengen beton t .b. v . een v1oervormtg onderdeel.
Beton:

4.

Verwijderen van een ondersteuningsconstruetie
t.b.V. een bekisting.
Ondersteuni ngsconstructi e voor de beki st i ng vo1-
gens bestekspostnr(s}.: 422142 en 422143

Aanbrengen wanden di enstengebouw.
Betreft; schuine buiten- . tussen wanden van het

di enstengebouw tot een niveau van
ca. 15.170+ tot 16.170 + N.A.?.
zie tek. 850. voor details zie tek. 872.
873; 876 en 877

Toepassen bekisting t.b.v. een wandvormigonder-
deel.
Totaal :58.00'12

Aanbrengen ondersteuni ngsconstruet iet. b. v .
een bekisting.
Ondersteuningsconstructie voor de bekisting vol-
gens bestekspostnr(s).; 422153
Funderen op een onderliggende vloer

Toepassen bekisting t.b.V. een wandvormigonder-
deel.
Betreft: de schuine buitenwanden
Totaal: 205.00'12

Toepassen bekisting t.b. v . een sparing.
Betreft: de inkassin9en en sparingen in de wanden
Voor inkassingen en detailmaatvoering zie tek. 876

Aanbrengen beton t. b. v . een wandvormig onderdeel.
Betreft: de wanden
Beton:

..

.9.

7.

Verwijderen van een ondersteuningsconstructie
t.b.V. een bekisting.
Ondersteuningsconstruetie voor de bekisting vol-
gens bestekspostnr(s}.: 422153

rengen dak di enstengebouw.
Betreft: dak van het dienstengebouw op een niveau

van ca. 15.500 + tot 16.500 + N.A.?..
zie tek. 850. voor details zie tek. 873.
876 en 877

4.

Aanbrengen onctersteuningsconstructie t.b.V.
een bekisting.
Ondersteuningsconstruetie voor de bekisting vol-
gens besteksPQstnr(sl.: 422162 .
Funderen op een onderliggende vloer

Toepassen bektst i ng t. b. v. een vloervormt g onder-
deel.
Totaal: 245.00'12

7. Aanbrengen beton t. b. v. een v1oervormt9 onderdeel.
Beton:

EEN- HOEVEELHEIDHEIDRESUl TMTS-
VER?LI CHTING

m3

st 1.00

m3

st

m3

HOEVEELHEID
BOOtlSTOF

82.00 L

A

25.00 L

75.00



Calardtunnel werkbestek Besteksdeel BOD-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden .
d.d. 31 maart 1999

BlADNR.: 162

BESTE!(S CATALOOUSNlH'1ER
POST- HOOFD- DEFlCOOE
NlMR CODE 1:2:3:4:5:6

422164 425199

422166 420202

422170 422199

422171 420102

~172 420131

422173 420131

422174 423301

422175 423299

422176421105

422177 420134

9.

9.

OMSCHRIJVING

Afwerken beton oppervlakken.
Betreft: de bovenkant van het dak
Totaal: 245 m2
Afwerken d.m.v. vlinderen

.1.

Verwijderen van een ondersteuningsconstructie
t.b.v. een bekisting.
Ondersteuningsconstructie voor de bekisting vol-
gens bestekspostnr(s). 422162

Aanbrengen vloeren.
Betreft: de moten 13 t/m 20

zie tek. 848 en 849.
voor details zie tek. 870. 876 en 877

Aanbrengen werkvloer.
.. oppervlak :5875 .0 m2
Beton. laagdikte 70 rrm

Toepassen randbekisting.
Betreft: de bekisting aan de langszijde van de

vloer
opperv1ak: 380. 0 m2

Toepassen randbekisting.
Betreft: de bekisting in de:
- dilatatievoeg -> 8 st
oppervlak: 320.0 m2

..

Aanbrengen in te betonneren voeçstr ip.
T.p. v. de di latati evoegen :
- moten 13 t/rn 20 -> elk 1 voegstrip
Voegstrip . Vredestei n type v.'9\J-I
Incl. voorzieningen t.b.V. injecteren volgens
voorschrift leverancier

Aanbrengen in te betonneren strip.
Onder vloer t.p.v. dilatatievoeg
Totaa 1: 285 m
Voegstrip: afmetingen 250x6 mm2
Staalkwaliteit Fe 360 B
Voor aanbrengen. de strip gedeeltelijk bestrijken
met bitumen
De voegstrip voorzien van ankers:
Ankers: 250x30x6mn. Fe 360 B
Bevestiging: 2 zijdig lassen. las ac 3 rrm
Laslengte : 50 mmll as
Conservering alle stalen onderdelen thermisch
verzinken

Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 16mm.
Betreft: aarding in de vloer. nabij de voegen
Totaal: 880.0.k9
Staalkwaliteit FeB 220 HWlte lassen aan wapening
lassen h.o.h.2.80 m in dwarsrichting per
stortmoot
Deverrekening van het betonstaal. mcl, het
buigen en knippen wordt geacht te zijn begrepen in
bestekspostnrs. 431010

.9.

Toepassen bekisting t.b.V. een sparing.
Betreft: sparing in de vloer t.b.V. afvoer

hemelwater
Sparingen I afmeting
Straatkol ken .J 600><430><100sm

I aantal
116 st

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS-

VERPLICHTING

st 8.00 A

1m3

m

ton

st

HOEVEELHEID
BOtMSTOF

415.00 L

290.00 l

3.50 L

570.00 L

I



03R calandtunnel werkbestek Besteksdeel BOD-3320~01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BLADNR. : 163

I
..J422178

((,1122194cT

420099

423101

422116

422199

420102

420131

420131

429999

429999

.9.

7.

OMSCHRIJVING

.9. Voor overige inkassingen en detailmaatvoering
zie tek. 876

Aanbrengen plaat Alveolit.
Betreft: het kopvlak t.p.v, de dilatatievoeg.

m.u.v. voeg 20/21 (i.V.m. afzinkkracht)
Alveolit: dik 20 mm
Verlijmen met een door de fabrikant
voorgeschreven 1i jm.

Aanbrengen in te betonneren 1ei ding van PVC-buis.
Betreft: de afvoerleidingen van hemelwater naar de

middenpompkelder
Totaal: 16 st
Buis met hulpstukken. klasse 41
Lp.v, de voegen komeetmoffen gebruiken en OlTWik-
kelen met airex (d=20 mm)
Nominale middellijn 250 mm

.1 Verbindi ng d.m.v . rubbermanchet

Aanbrengen beton t.b. v . een vloervormig onderdeel.
Beton:

.1.5.

Aanbrengen vloeren.
Betreft: de moot 21

zie tek. 848. voor details zie tek. 870.
876 en 877

..

.1.

Aanbrengen werkvloer.
Oppervlak: 740.0 m2
Beton. laagdikte 70 mm

Toepassen randbekisting.
Betreft: de bekisting aan de langszijde van de

vloer
Oppervlak: 55.0 m2

Toepassen randbekisting.
Betreft: de bekisting in de:
- zinkVOeg -> 1 st
Oppervlak: 150.0 m2

Aanbrengen prefab betonnen oplegbalk.
Betreft: oplegbalk IPE-profiel
Totaal: 34.0 m
Beton ba1k 45Ox1200mm:
Wapening: Staalkwalîteit FeB 500 !-ML.
In te storten g:
- Hoekstalen L . . x10 mmohet hoekprofioel
voorzien van aangelaste dubbele ankers:
ti> 12 mmlang 400 mmh.o.h.500mm

Staalkwaliteit Fe 360
Conservering alle stalen onderdelen thermisch
verzinken
De balk ste 11en in cementspeci e

Aanbrengen i n te betonneren IPE-prott el.
Betreft: het uttet nde van moot 21
Totaal: 35.0m
Profiel IPE-500 voorzien van:
- verstijvingsschotten. dik 8 mmoh.o.h. 1.0 m
-met injectiespons (Le.a. volgens DEEL111.
art. 42.86.01. lid 3)

- waterdicht aan te lassendopnoerenM24.
h.o.h. 150 mm

- aan onder- en bovenzijde profiel te lassen

EEN- HOEVEELHEID
HElD RESULTAATS-

VERPLICHTING

HOEVEELHEID
BOlMSTOF

m2 285.00 L

m 335.00 L

m3 6100.00 L

st LOO A

m3 52.00 L

m3 18.50 L

kg 780.00 L

kg 50.00 L

ton 3.20 L
st 36.00 l

st 235.00 l

st 235.00 L



92.40.03R (alandtunnel werkbestek Besteksdeel 800-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BLAONR. : 164

BESTEICS CATALOO~R
POST- HOOfD'- OEFlCOOE
NLMR CODE 1:2:3:4:5:6

422196 429999

422198 421105

9.

422199 420134

.9.

.9.

ll1SCHRIJVING

stalen strippen 20x10x300tMl.h.o.h. 300 1llIl.
2 zijdig lassen. las a'" 3 1lT/1. 50 IIm/l as

Staalkwaliteit Fe 360 B
Conserveren: Totaal: 770.0 m2
Stralen: reinheidsgraad Sa 2.5. volgens ISO-Norm

8501 - 1 : 1988
Conserverir'9 :
-> 1 primerlaag zinkepO>\y met een droge

laagdikte van60·micrometer
Benodigde verdunningslIlèlterialen bijleveren
Beschadigingen aan de conservering bijwetken
volgens· h .. . cpnseryeri ngssysteem.oe hieruit voortv . ende kosten worden geacht te
zi jn .begrepen in cfezebestekSpOst.

AaObrengeninte. betonneren08'tl ankers.
Betreft: zinkvoeg
000 doorkoppelankers2010-tI>· 16/1'120 1ang BOOmn
-5taa lkwal iteit· FeB 500 HWI...

Aanbrengen in te betonneren aiinsl agen.
Betreft: deaans lil.gt .b. v . de kopschotstijlen

van de zinkvoeg
.Ontwerponderai:lnslag ter keuze van àe aannemer
.Berekeni ngenen tekeningen volgensbestekspostnr.
820010
oe benodigde materialen tijdelijk .ter·.beschikking
stenen. niet terugwinbare materia 1en 1everen
COl1Serveren:
Sttalen: reinheidsgraad Sa 2.5. volgens ISO-Norm

8501 • 1: 1988
COnservering:
Betreft de dagzijde
-> 1 primerlaagzinkepOxy met.een·droge

laagdikte van.60l/licrometer
8enödigde·verdUnningsmaterialen bijleveren
Del<östenvoorconserveren worden geacht te zt jn
begrepen in deze .bestekspOst
BeSChadigingen aandeconserveri ng bi jwerken
volgens he . .. conserveringssysteem.oe hieruit. vQOrtviende kosten worden geacht te
zijn begrepen in deze bestekspost.

Aanbrengen betonstai:ll met kenmidde11i jn van. 161ll1l.
Betreft: aarding inde vloer. nabij de voegen
Totaal: no.o kg
Staalkwaliieit FeB220 HWI...te lassen aan wapening
I...assenh.o.h. 2.80 lil in dwarsrichting per
stortlnöot
Devertekening.van·het betonstaal
buigen en knippen>wordt geacht te in
bestekspostnrS . 431010

Toepassen bekîstingt.b.v. een sparing.
Betreft: sparing inde vloer t.b.v. afvoer

lekwater
Sparingen afmeting

tkolk .. 600x430xlOOl!ITl . st
Voor.overi ge Jnkassingen en detai lmaatvoering

tek. 876

Aanbrengen in te betonneren leiding van PVCcoois.
Betreft: de afvoerleidingen van lekwater. naar de

middenpornpkelder
Totaal: 2st

EEN- HO€VEELHEID
HEID RESUHMTS-VERPI...ICHTING

HOEVEELHEID
f3OliJSTOF

50.00 L

385.00 I...



03R Calandtunnel werkbestek Besteksdeel BOO-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BLADNR. : 165

422116
7.

422199

420114

1~1114?2212579999

DEFlCOOE
1:2:3:4:5:6

.9 ...

.1.5.

.3..
.9.

7.

OMSCHRIJVING

Buis met hulpstukken. klasse 41
T.p.v. de voegen komeetmoffen gebruiken en OllWik-
kelen met airex (d=20 rnn)
Nominalemiddellijn 250 rnn

Aanbrengen beton t. b .v. een v1oervorm g onderdeel.
Beton:

Aanbrengen tussenwanden. st
Betreft: de tussenwanden middentunnel kanaa1 van de

moten 13 t/m 21.
zie tek. 848 en 849.
voor details zie tek. 870. 876 en 877

Toepassen bekisting t.b.v. een wandvormigonder-
deel.
Oppervlak: 4100.0 m2

Aanbrengen hittewerende bekleding.
Betreft: de wanden.vanaf ·3450·rnnboven asfaltlaag

inde verkeerskokers
Beplating: Promated H. dikte 27 rnn
Verankeren door loodrecht in de platen geschroef-
de snelbouwschroeven 4.5x50 rnn. RVS.12 perm2
De platen opnemen in de bekisting

..

.9.

Toepassen bekisting t.b.v. een sparing.
Betreft de inkassingen en sparingen inde wanden
Bekisting met gladplaatmateriaal
Sparingen afmeting aantal

vluchtdeur 2050xl050x500 rnn 4 st
hulppost 1450x1450x500rnn 8 st
inkassing aanlicht
armatuur 378xl07x140 rnn 4 st
Voor overige inkass.ingen en detailmaatvoering
zie tek. 876

Aanbrengen betonstaal rp 16 rnnen aardplaten.
Betreft: aarding in wandenmiddentunnelkanaal.

nab;j voegen
Totaal 90.0 kg
Koppelstaven rp 16 rnntussen aardplaten en
aardingswapening
Staalkwaliteit FeB220 HWl te lassen aan
wapening
Lassen h.o.h. 2.80 m in dwarsrichting per
stortmoot
cadweld aardplaten: fabrikaat van der Heiden st

code 185900.
rai1can nr. JS 800A

De staven d.m.v. lassen verbinden aan de aard-
platen en aardingswapening
De verrekening van het betonstaal. incl. het
buigen en knippen wordt geacht te zijn begrepen in
bestekspestars . 431010

Aanbrengen beton t. b. v. een wandvormig onderdeel.
Beton:

Aanbrengen wanden en dak in-situ tunnelmoot.
Betreft: de buitenwanden en het dak van de

moten 13 tlm 20.
zietek. 848 en 849.
voor details zie tek. 870. 876 en 877

EEN- HOEVEELHEIDHElD RESULTAATS-
VERPLICHTING

m

9.00 A

m2

st

m3

st 8.00 A

HOEVEELHEID
BOUWSTOF

45.00 L

850.00 L

480.00 L

5760.00 L

36.00 L

1025.00



92.40.03R

BESTEKS CATALOOUSNl.JMi1ER
POST- HOOfI)·DEHCOOE
NlJ!'IMER CODE 1:2:3:4:5:6

422221 420135

422222 422199

422223 .429999

422224 579999

422225 420114

422226420131

A?2227 420134

422228420099

.9.

.L

.9.

.9.

9.

werkbestek Besteksdeel BOD·3320cOl

OMSCHRIJVING

Toepassen bin~i stih9 t.b. een kOker.
: debinnenbeKistingvoor kokers
lak: 7150.011I2

Toepassen centerpennen is niet toegestaan

Koelen beton.
De berlodi9decap.:iciteit voor de .koeling bepa1en
IeKeningenenspanni ngs-en temperatuurbereke-
ningen maken van.de te. koelen betonCOl'1structie
TheOi1ök~lsenkoel buizenaanlJrengen
Koeling verrichten m.b.v .. water en een
~~6dii~~l=i~r:t r&~a~gebiet
Temperatuur ontwikkel ing tijdens het .koel proces
d.m.v -. autQl1latische schrijversvolg.el}oe niet re materialen •leveren; ··overi ge
matertajen· tl ijk ter beschikking •stellen

Vullen koelleidingen.
Betreft: dekoeleidingen .genoerOO.inbestekspostnr .

422222
Dekoelleidingenschoonb lazen en vullen
metcementgrout.
CementgroutlllE!t.tricosal

Aanbrengenhittewerenctebekleding.
Betreft: .depla:fondsendewancten .vanaf 345QTIIll

bovenasf~ltlaag inde y~rkeerskoktrS
Beplating: Prornateçt ..H-. dikte27illTl
Verankeren door lObdrechtindepl aten geschroef-
desnelbouwschroeven4. 5x501iI11.•RVS.. 12~r rr12
De platen opnemenin de bekisting

Toepassen bekisting.t .b. ". een wandvormigonder-
deel.
Betreft: de buitenzijde van de
Oppervlal<: 2300.0 m2
Ioepassen centerpennen i s niet toegestaan

Toepassen randbekisting.
Betreft: de beki sti ng i n de:
-.dilatatievoeg -> 8 st
Op~rvlak: 1050.0 11I2

Toepassen bekisting t.b. v . een sparing.
Betreft de inkassingen en sparingen in de wanden
Sparingen t. b. v. .• afmeti ng . ailntal

poe(ierbluskast ..••••550x850x400lll1l. ...•. 8 st
Voor overige .inkassingen en detailmaatvoering
zie teK. 876

Aanbrengoo plaat Alveolit.
Betreft, het kopvlak t.p.v. de dil atat;evoeg.

m.u.v. voeg 20/21. <î.v ..m. afzinkkracht)
AlveoHt: dik 20 llIIl
Verlijmen met een door de fabr; cant
voorgeschreven 1i jm.

Aanbrengen in te betonneren voegstrip.
I.p.v. de dilatatie:
-moten 13 t/m2O"> elk 1 voegstrip
Voegstrip. Vreàestein type W9U-I
Iocl. voorzJentflgen t.b. v . injecteren volgens.
voorschrift leveraocier
<Ee.a. volgens DEELlIL art. 42.86.01. lid 3)

EEN- HOEVEELHEID
HElD RESULTAATS-VERPLICHTING

st

BLA!JNR. : 166

HOEVEELHEID
BOlWSTOf

5525:00 L

66300.00 L

920.00 L

380.00 l



::::::::92.40.03R

ill~1
Ca1andtunne1 werkbestek Bestekscee 1 BDO-332O-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BLADNR.: 167

BESTElCS CATALffiUSNLt+lER
POST- HOOFD- DEFICODE
NLtt1ERCODE 1:2:3:4:5:6

:i:!:::::, 422231

~'ZU~

I
]422240

lZU41

~ll2~

",:,

421105

423299

422199

422199

420135

422199

9.

OMSCHRIJVING

.9.

Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 16 lllll.
Betreft: aarding in wanden en dak. nabij de

voegen
Totaal: 1200.0 kg
Staalkwaliteit FeB 220 HWlte lassen aan wapening
lassen h.o.h. 2.80 m in dwarsrichting per
stortmoot
De verrekening van het betonstaal. incl. het
buigen en knippen wordt geacht te zijn begrepen in
bestekspostnrs. 431010

Aanbrengen in te betonneren frame.
Betreft: frame t. b .v. vent i 1atorenmoten 15 en 20
Totaal: moot 15 1 x 8 st

moot 20 2x 4 st
Frame: levering via ElMdeelbestek
Uitvoering: thennisch verzinkt

Aanbrengen beton t.b.V. wanden en dak.
Beton:
Toe te passen hulpstof vertrager (cretolent).
vanaf 3.50 m boven de vloer over een hoogte
van 2.0 m
De verrekening van de eretolent wordt geacht te
zijn begrepen in deze post.

Aanbrengen wanden en dak.
Betreft: de buitenwanden en het dak van de

moot2L
zie tel<. 848. voor details zie tel<. 870.
872. 876 en 877

Toepassen binnenbekisting t.b.V. een koker.
Betreft: de binnenbekisting voor kokers
Oppervlak: 865.0 m2
Toepassen centerpennen i s niet toegestaan

Koelen beton.
Debenodi gdecapaci tet t voor de koel i ng bepa1en
Tekeningen en spannings- en temperatuurbereke-
ningenmaken van de te koelen betonconstructie
Thermokoppels en koelbuizen aanbrengen
Koeling verrichten m.b.V. water en een
panpinstallatie met regelbaar debiet
Koelbuizen afpersen met 0.2 MPa
Temperatuur ontwikkeling tijdens het koel proces
d.a.v. automatische schrijvers volgen
De niet terugwinbare materialen leveren. overige
materi al en tijdel ijk ter beschikking stell en

Vullen koelleidingen.
Betreft: de koel eidi ngen genoemd in bestekspostnr.

422242
De koelleidingen schoonblazen en vullen
met cementgrout.
Cementgrout met tricosal H181

Aanbrengen hittewerende bekleding.
Betreft: de plafonds en de wanden vanaf 3450 lllll

boven asfaltlaag in de verkeerskokers
Beplating: Promatect H. dikte 27 !lID
Verankeren door loodrecht inde platen geschroef -
de snelbouwsChroeven 4.5x50 lllll.RVS. 12 per m2
De platen opnemen in de bekisting .

Toepassen bekisting t.b.V. een wandvonnig onder-

EEN- HOEVEELHEID
HElD RESUlTMTS-

VERPLICHTING

m3

st LOO

m2

st

HOEVEELHEID
BOUWSTOF

10900.00 l

A

740.00 L

8880.00 L



92.40.03R Ca 1andtunne1 werkbestek Besteesdeel .BDD-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BLADNR.: 168

BESltKS CATALOGUSNLMR
POST· HOOFD· DEF!COOE
NUfVMERCOOE 1:2:3: 4:5:6

422246 420131

422247420134

.:248423301

422249 421105

422251 .429999

422252 ••429999

.1.

9.

9.

OMSCHRIJVING

deel.
Betreft: de buitenzijde van de.tunnel
Opperv1ale: 300.0 lll2
Toepassencenterpennen is niet toegestaan

Toepassen randbekisting.
Betreft: de bekisting inde:
- zinkYoeg·> 1 st
OppervlaK: 80. 0 lll2

Toepassen bekist ing t. b. v. een spari ng.
Betreft de inKassingen en sparingen in de wanden
Sparingen t.b. Y. afmeting aantal

afpel"sen(l-profiel 300x400)(300mn 1 st
poederbluskast . . 550x85Qx400•l'fl'lJ. . ....•.• 2st
Voor overige i nkasstngenendeta i lmaatvoering
zie tel<. 876

Aanbrengen in te betonneren voegstrip .
T.p.v.de dHatatie:
- moot 21 -> lvoegstrip
Voegstrip .• Vredestein type W9U-T
Incl.. voorzieningen. t. b. v . inj~ren volgens
voorschrift leverancier
(E.e.a. volgens DEELlIl. art. 42.86.01. lid 3)

Aanbrengenbf=tonstaal·met kenmiddellijnvan. ·16 l'fl'lJ.
Betreft: aarding in wanden en dak. nabij de

voegen
Totaal:. 150.0 Kg
Staalkwaliteit FeB 220HWLte lassen aan wapening
Lassenh.o.h. 2.80 m in dwarsridJting per
stortmoot
Oe verrekening van. het betoestaak, toe 1. het
buigen en .knippen wordt geacht te· zijn begrepen i n
bestekspostnrs. 431010

Aanbrengen i n te. betonneren .•lPE·Pl"Ofiel.
Betreft: de uiteinden van dein-situ tunnel.

- moot 21
Totaal: 49.0m
Profiel IPE-500 voorzien van:
- .verstijvingsschotten. dil:::8 mn. h.o.h. 1..0 m
met injectiespons (E.e.a. volgens DEELIIl.
art. 42.86.01. lid 3)
waterdicht aan te. lassen dopmoerenM24.
h.o.h.l50mm

- aan ondel"-en bovenzijde profiel te Jassen
stalen.strippen 20x10x300mn. h.o.h. 300 ma.
2zijdiglassen. 1asa-3 mn. 50 mnllas

Staalkwaliteit Fe.360 B
Conserveren: Totaal: 1068.3 lll2
Stralen: reinheidsgraad Sa 2.5. volgens ISO-Norm

8501 - 1 : 1988
Conservering:
Kleur: Nader door de directie te bepalen
-> 1 primerlaagzinkepoxy meteen droge

laagdikte yan60micl"ometel" ...
Benodigde ve!"dunningsmaterialen·.·tiijl~weren
Beschadigingen aal'lde conservering.bijwePKen
volgens het bOvengenQelTK1econserveringssysteem .
~hieruit voortvloeiende kostenwol"dengeachtte
zijn begrepen in deze bestekspost.

Aanbrengen tn te bet.onnerenaans lagen.

EEN· HOEVEELHEID
HElD RESULTAATS-

VERPLICHTING

st

st

HOEVEELHEID
BOtWSTOF

48.00 L

4:50
49.00

330.00 L

330.00 L

65.00



03R Calandtunnel werkbestel< Besteksoeel 800-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BLADNR.: 169

!1"l111111 BESTEKS CATALCXiUSNlMR

]~R go- 1~~~~:6

I
:::::!:~:

::::::::[~22253

•~T

I~22260

420099

422199

422199

7.

OMSCHRIJVING

Betreft: de aanslag t.b.v. de kopschotstijlen
van de zinlevoeg in het dal::

Ontwerp bovenaans 1ag ter keuze van de aannemer
Berekeni ngen en teken i ngen val gens bestekspostnr.
820010
De benodigde materialen tijdelijl< ter beschikking
stellen. niet terugwinbare materialen leveren
Conserveren:
Stralen: reimeidsgraad Sa 2,5. volgens ISO-Norm

8501 - 1.: 1988
Conservering;
Betreft dedagzi jele
Kleur: Nader door de directie te bepalen
-> 1 primerlaag zinkepoxymet een droge

1aagdikte van 60 micrometer. .....
Benodigde verdunningsmaterialen·bijleveren
De kosten voor conservezen worden geacht •.te .zt jn
begrepen in deze bestekspost
Beschadigingen aan de conservering bijwerken
vo1gens·hetbovengenoemcle conserveringssysteem.
lJehieruit voortvloeiende I<ostenworden. geacht te
zijn begrepen in deze bestekspost.,

Aanbrengen afpers systeem .
Betreft: hetafperssysteem t.b.V. de Ze dichting .
Afperssysteem:
- 18 stUKSRVS-buiZen lP 60,3/52.5 . lang 0.45 m
- 6 StUKSHOPE-butzen lP 63 lang 5. 00 m
6 stuks RVS-buis voorzien van 2 flenzen en
voorzien vaneen tijdelijke dichting aan de
zinkvoegzijde
12 stuks RVS-buis voorzien van 2 flenzen
De HOPE-buizen·lP 63 voorzi en van fl enzen t.b. v .
bevestiging RVS-buis

Aanbrengen beton t. b. v. wanden en dak.
Beton
Toe te passen hulpstof vertrager (cretclèrrt).
vanaf 3.50 m boven de vloer over een hoogte
van 2.0 m
Oe verrekening van de cretolent wordt geacht te
zijn begrepen in deze post.

Aanbrengenfrontwand op dak in-situ tUnnel.
Betreft: de wand op het dak van de moot 21.

zie tek. 848. voor details zie tel,- 870

Toepassen bekisting t.b.v. een wandvormig onder-
deel.
Totaal: 750.0 m2

Aanbrengen beton t.b. v . een wandvormig onderdeel.
Betreft: de frontwandBeton:
Aanbrengen kopschot.
Betreft: kopschot moot 21

voor tijdelijke dichting tn-sttu tunnel
Kopschot door aannemer te ontwerpen, voorzien van
tekeningen en berekeningen.
Tekeningen en berekeningen aan de directie ver-
strekl::en op de wijze zoals aangegeven indeel 3.
artil::el 65.07J11
- Het koPSch.ot samenstel 1en uit beton en .stalen
profielen .

• Het kepschot voorzien een waterdi chte deur

EEN-
HEID

HOEVEELHEI0
RESULTMTS-
VERPLICHTING

m3

st 1.00

m3
I

LOO Ast

HOEVEELHEID
I3lJt.A..JSTOF

8.10
30.00

L
L

A

360.00 L



92.40.03R Calandtunne] werkbestek Besteksdeel 13.00-3320-01
elted1lniscne werkzaantteden

BlJlDNR. : 170

Injecteren voegstrip. st
Betreft; voegsttip t. p. v . di 1atati evoegen

12113 t/m 20/21 van toerit west
voor details zie tek .870 ,.,'

Injecteren met epox.yharsmeteen druksterkte van
85 N/nrn2en een viscositeit van ca .150 cp bij
25 gradenC.
Na··injecteren .• injectiebuis atdichte1'lmefatdekdop
Injectiesparingen vullenmetepo)\ylTlOrte1

Aanbrengen'voegprofiel.
Betreft: ving inde vloer van de

v"" ' kers t.p.v. dî1atatievoeg
12113 tIro 20121 van toeri t west
voor details .zte tek.,., 870

- Vloer ->(binnenzijcle) ,
Opbouwvo<;gatdichtioo:
- holleruilllte tussenaJveöl itenrubberprofi el
aanboren ,opaf'loerleiding

- Trellebo kérrubber profiél
typeTB" , t44CJ ;

• laagje zilverzand dik ca. 6 lIJll
- ,Carifalt dik: ca. 2511Jll:
Oerubberprof'lelen tot" in, de wanden doorzetten en
als één géheél aanbrengen.

Aanbrengenplaat inIPE-profiel,.
Betreft: de stalen constructie Qnderdelen Lb. v .

zinkvoegmoot 21

Aanbrengen in te lassen plaat.
Staa lplaat: 468 x 15.1lIll
Staalkwaliteit: Fe 360 B
Klemconstruetie tJ).V.kopvlak moot21. bepalen
a .d. v. rubber •afdiChtingsprofiel
Moot 21: Kopylakken inmeten .. plaat zuiver Contra

mallen aan,aanliggend tunnelelemel1t en
lassen in IPE-SOD.
Na.het, inlassen eênonafhal1kelijke
controle meting uitvoeren.

Consel'Vering:
Totaal: ao.Ol'll2
Stralen: reidheidsgraad Sa 2.5. volgens ISO-Nörm

8501- 1 :1988
Conservering:
~treftde. daQzijde
Kleur: Nader door de directie te bepalen

imerlaag , . met '€en droge
ktevan

Benodigde vetdunningsmat€rialen.'bijleveren
Oe.kosten voorconserverenwor(jengeaçht te
begrepen. in deze. bestekspost •< ......•.•.• •..••• .• . ............•.••
B~schadi91. . aan de conservertngt>ijwerken
volgens h . . " .. cor1~erveringsSy~teem·
Oefrieruit .vOOrtvloeiende kosten'worden ·geacht te
Zijn begrepen ln.deZebestèk$po5t.

4225

422510 429999

'+22520 429999

422530439999

422531 439999

OMSCHRIJVING

debéOOdi gdedoOfvoeten .
Het kopschot met alle daarin, Verwerkte
onderdelen moet waterdicht ..·zi.jn

- Stottnadenen· centerpennenafplakken met
gewapend.mastiek . ... ..

Oe benodigde materialen tijdelijk ter beschikking
stenen. nietterugwinbare matE;riälenleveren.

IN-SITIJ TUNNEL WEST

EEN- HOtVEELHElD
HEID RESULTMTS-

VERPLICHTING

9.00 A

ton

HOEVEELHEIDBOUWSTOF

850.00

290.00
55.00

400.00

A

4.60 L

5.00



Calandtunnel werkbestek Besteksdeel BOO-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BLAONR. : 171

Injecteren tussen beton en IPE-profiel.
Betreft: het injectiesponsje eenter het IPE-

profiel
Injecteren met epoxyhars met een druksterkte van
85 N/nm2en een viskositeit van ca. 150 cp bij
25 graden C.
Injectiesparingen vullen met krimparmecement-
gebonden injectiemortel.

Injecteren tussen IPE-profiel en staalplaat.
Betreft: ruimte tussen IPE-profiel en in te lassen

plaat
Totaal: 84.0 m
Injecteren met krimparme cementgrout
Cementgrout met tricosal H181 Ttr
Na injecteren nacontrole of ruimte geheel gevuld
is

BESTEKS CATAl...I:xiUSNl.M'1ER
HOOFD- DEFICODE
CODE 1:2:3:4:5:6

429999

OMSCHRIJVING

429999 Aanbrengen gel eidebarri er .
Betreft: de gel ei debarri er in de in-situ tunnel

west. moot 12 t/m 21.
zie tek. 848 en 849.
voor details zie tek. 870

Hoevee1heden:
noordel ijk koker zutde 1~jke koker

in m m m
Mbot noordwandzuidwand noordwand zuidwand

12 20.90 20.90 20.90 20.90
13 20.90 20.90 20.90 20.90
14 20.90 20.90 20.90 20.90
15 20.90 20.90 20.90 20.90
16 20.90 20.90 20.90 20.90
17 20.90 20.90 20.90 20.90
18 20.90 20.90 20.90 20.90
19 20.90 20.90 20.90 20.90
20 20.90 20.90 20.90 20.90
21 20.90 20.90 20.90 20.90

Totaal 4 elementen voorzien van een sparing
t.b.v. vluchtdeuren
Totaal 4 barriers voorzien van een in te storten
frame t.b.v. RVSplaat

Aanbrengen gel ei debarrier .
Totaal: 836.0 m
Afmetingen: lengte max. 4.00 m. per element.
Beton:
cement CEMI
Toe te passen hulpstof MHKKugeln blijvend in
konstruktie 1.7 kg/m3
Totaal 4 elementen voorzien van:
- een sparing t.b.v. vluchtdeuren
De profie 1en:
- achterwllen met zandcement-specie dik 25 mm
- ondervunen met krimparme cementgebonden
mortel dik 50 mmo

In sponning tussen wand en profiel:
- wand en achterzijde tarrter. cementhuid
verwijderen

- vóór aanbrengen tnomasea 1 moet beton een
temperatuur hebben van 20 oe.

- thormaseal 30x15/20 vulling aanbrengen
Voegen tussen barriers onderling voorzien van
- Alveolit .
- Airex 20xl5 mm

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTMTS-

VERPLICHTING

m 168.00 l

1970.00 l

wand 40.00 A

m3 135.00 l

kg 230.00 l

ltr 20000.00 L
ltr 15000.00 L

mI 836.00 L

m2 10.00 L
III 260.00 L



92.40.03R Calandtunnel werkbestek Besteksdeel 800-3320-01
Civieltechnische werkzaam.l-Jedèn .
d.d. 31 maart 1999

BlADNR.: 172

BESTEKS CATAL(QI$~
POST- HOOFD~ DEFICODE
N\.M"1ERCODE 1:2:3:4:5:6

422552 429999

422553429999

422560 . 429999

422570 429999

422580 439999

OMSCHRIJVING

Aanbrengen geleidebarrier
Betreft: ge1eidebarriers t.p.v. het inlaatrooster

lIlOOt 12
Totaal: 4 st
Beton:
cement CEt'1I
Toe te passen hulpstof MHKKuge1nb1ijvend in
konstruktie 1. 7 kg/m3
Totaal 4 elementen voorzien van een RVS-frame
t.b.v. RVS-plaat
De harriers voorzien van:
De profielen:
- achtervunenmet zand-cement specie dik25ll1ll

op thermisch verzinkt .hoekstaa1
1 ..flJll.bevestigen met thermisch verzinkt
chemischankerM16. h.o.h.500 nm
Neopreenstrip dik 4ll1ll.: breed80llJll over de
gehele lengte.

-Bevestigend.nT. v : bOörankers M20
In sponning tussenwand en profiel:
-wal'lden achterzijde barrier cementhuid.

verwijderen
- voor aanbrengen •thormasea1 moet beton. een
temperatuur hebben van 20°C.

- thormasea130x15/20 vu11ing aanbrengen
Voegen tussen harriers 0l'lder1ingvoorzien van:
Alveolit
Airex 20x15 um

Aanbrengen RVS plaat
Betreft: de RVSplaat op de gelei debarriers t. p. v:

pompkelder.
RVSplaat: dik 10 llJll. voorzien van knevel-

constructie

Aanbrengen fiel.
Betreft: rking t. p. v. dilatilti evoeg

20/21 aan. de binnenkant ·wal'lden
van de verKeerskokers .in-situ tunnel west
voor details zie tek. 870

Opbouwvoegafdichting:
- ACMEprofi el type 2DA m
- ver 1i jmen meteen door de fabri kant m2
voorgeschreven I i jm

De profielenjn de wanden en de barrters als één
geheel aanbrengen. de profielen in de hoeken
inkepen en·omzetten.

Aanbrengen voegprofie 1. st
Betreft: itlg t.p.v. dilatatievoeg

20/21 rol'ld~ i n de
middenkanaalkoker van in-situ tunnel west
voordetai ls zt e tek, 870

Opbouwvoegafdichting :
- ACMEprofiel tYPe 2DA m
- verlijmen met ·een door de fabrikant m2
voorgeSChreven 1ijm

De profielen in de wanden en de vloer als één
geheel aanbreJ'l9en. de profielen in de hoeken
inkepen en omzetten.

Aanbrengen roèstervleer ,
Betreft: beloopbare roostervloer t.p,v. het

middenKanaal.
zte tek. 848 en 849
voor details zt e tek. 870

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS-

VERPLICHTING

HOEVEELHEID
BOUWSTOF

m3 2.50 L

kg 4.25
st 4.00

ltr 325.00
m 14.00

st 28.00 L
m 14.00 L

st 12.00 l

mI 14.00 L

m2 0.50 L
m 3.50 L

st

36.00 A

375.00 L
38.00 L

9.00 A

167.00
17.00

moot 10.00 A

2.00



ca 1andtunne) werkbestek Besteksceet 800-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BESTEKS CATALtnlSNl.JM'1ER
HOOFD- DEFlCOOE
CODE 1:2:3:4:5:6

439999

OMSCHRIJVING

Aanbrengen op]eggi ng/bevest i gi ng roostervloeren.
Betreft: noten 12 t/m 21
Op]eggen op staa 1vi 1t. breedte 80 mm.
Roosters opleggen op hoekstalen 100xlOOx8mm
Staalkwaliteit: Fe 360 B
Rooster bevestigen - klemlökkers. 2 st/m

- boorankers MI2
De hoekstalen bevestigen met ankers MI6.
h.o.h. 500 mmo(incl. bout en sluitring)
Uit voeri ng ankers: thermi sch verzt nkt

Aanbrengen roostervloeren.
Betreft: dubbele roosters moot 12. 13 en 14
Roosters: breedte ver loopt van 4090 mmtot 3097 ll1'll

Pers rooster . type Dejo.
raster 66x66mm
draagstaven 40x3mm
vul staven 10x3mm

Uitvoering roosters: thermisch verzinkt

Aanbrengen roostervloeren .
Betreft: dubbele roosters moot 15 Um 18
Roosters: breedte verloopt van 3090 tot 2117 mm

Persrooster . type Dejo.
raster 66x66mm
draagstaven 30x3mm
vulstaven 1Ox3mm

Uitvoeri ng roosters: thermi sch verzi nkt

Aanbrengen roostervloeren.
Betreft: enkele roosters moot 19 t/m 21
Roosters: breedte verloopt van 2117 tot 1647 mm

Pers rooster . type Dejo.
raster 66x66mm
draagstaven 40x3mm
vulstaven 10x3mm

Uitvoeri ng roosters: thermi sen verzt nkt

Aanbrengen afdekplaten.
Betreft: prefab betonnen afdekplaten t.p.v. het

middenkanaal
zie tek. 848 en 849.
voor details zie tek. 870 en 876

Aanbrengen ondersteuning prefab vloerplaten.
Betreft: moot 12 tlm 21
Hoekstalen L 100xlOOx8. thermisch verzinkt
Neopreenstrip d=4 mmbr=80 mmo
Het geheel bevestigen aan de beton middels
Chemische ankers M16. n.o.h. 500 mmo thermisch
verzinkt

439999

439999

439999

lf

~m~

I?2591

439999

429999

Aanbrengen prefab vloerplaten.
Betreft: betonp 1aten moot 12 tiro 20
Totaa 1: 9 x 21 st
Beton platen
- dik 130 mm
- lengte ca. 1000 ll1'll

- breedte verloopt van 4090 mmtot 1780 ll1'll

wapening: Staalkwaliteit FeB 500 HrJl.

Aanbrengen prefab vloerplaten.
Betreft: betonplaten moot 21
Totaal: 1 x 21 st
Beton platen
- dik 80 ll1'll

BLADNR.: 173

EEN- HOEVEELHEID
HElDRESUL TMTS-

VERPLICHTING

HOEVEELHEID
BOUWSTOF

m
kg
st
st
st

710.00
5100.00

840.00588.00
840.00

L
L

L
l
l

m2 225.00 l

m2 218.00 L

m2 11a.OO l

moot 10.00 A

kg 5125.00 L
m 420.00 L

st 840.00 l

m3 72.00

m3 3.00 l



92.40.03R Calandtunnel werkbestek Besteksaeet BOO-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BtADNR. : 174

OMSCHRIJVING

422600 252699

-lenQte ca. 1000 JIJll
breedte verloopt van 1780 JIJll tot 1647 JIJll

Wapening: Staal\::waJiteit FeB 500HWL.

Aanbrengen putafdekki ngen.
Betreft: de putafdekkingen in de in-situ tunnel

west. moot 13 t/rn 21.
voor details zie tek. 870

Aanbrengen straatkol k .
Betreft: de inlaat t. p. v . de riolering
Straatkolk: type SIR 838/839. zwaar verkeer
Fabrikaat TBS
Kolk stellen in krirnparme cementgebonden motte 1

Aanbrengen put afdekkingen.
Betreft:deputafdekHngen in de in-situ tunnel

west moot 12

Aanbrengen putrand met deksel .
Betreft: hettnlaatrooster t.p.v. pompkelder
Gel'lee1 gietijzeren rand met bi jbehorend .deksel
- TBStype 320x700•.·zwaarverkeer.
- TBStype 45Dx700. zwa·ar verkeer.
Putrand stellen in f<.rimparmecementgebonden
mortel.

422601 252699

422610 252699

2611252701

.2.

.9.

424
4240

424010 ·422199

RUWBOUW AFGEZONKENTUNNEL
Oèzewerkzaalllhecien vinden plaats ••in het .bOUWdök
van Verolme.

Aanbrengen vloeren
Betreft: de tunnel element a tlrn f. de stortmoten

al tlrn f5
zietek. 845.846 en 847.
voor details zie tek. 872. 873. 876 en
877

424011 . 420102 Aanbrengen werkvloer.
Oppervlak: 23553.0 m2
Werkvloer van houten beplating. kwaliteit
tenminste lSO-PLAY.. di k 15 llIll
Platen verankeren aan vloer met M61950 JIJll.
\::wa1i teil Fe 360 B. 4 stlm2
Bekisting glad plaatmateri aa1.
Oppervlakte~beoordelingsklasse II 0
Naden afdekken met 3 llIll. triplex. breed 100lllll.

Toepassen randbekisti ng.
Betreft: debelcistingaan de 1angszi jde van de

vloer
Oppervlak: 1642.0 m2

Toepassen randbek isti ng.
Betreft: de bekisting in de:
- dilatatievoeg -> 24 st
- zinkvöeQ -> 10 st
- sluitvoeg -> 2 st
Oppervlak: 1516.0 m2

Aanbrengen in te betonneren voegstrip.
Lp.v, de dilatatie- en sluitvoegen:
- tunnelelement a t/rn d -> elk 4 voegstrippen
- tunnelelement e en f -> elk 5 voegstri ppen

.9.

424012 420131

424013 42fl131

424014 423301

EEN- HOEVEELHEIDHElD RESULTMTS-VERPLICHTING

st

m2

st

18.00 A

2.00 A

30.00 A

HOEVEELHElO8OUWSTOF

18.00

160.00 L

14.00
2.00

600.00

23553.on L

94210.00 L
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BlADNR. : 175

'1'11111; BESTEKS CATALOSUSN\MR

JPOST· HOOFD- DEFICODE..
. NUMMERCODE 1:2:3:4:5:6

~
~]4240l5 429999

;:::::~:1.

9.

429999

O'1SCHRIJVING

Totaal: 857.6 m
Dilatatievoeg: 24 st .. lang 33.0 m.lvoeg;
Sluitvoeg: 2 st .. lang 32.8 m.lvoeg.
Voegstrip. Vredestein type W9U·I
Incl. voorzieningen t.b.v. injekteren volgens
voorschrift leverancier

Aanbrengen in te betonneren IPE-profiel.
Betreft: de uiteinden van de tunnelelementen.

- Tunnelelement a tlrn d. moot 1 en5
- Tunnelelement e. moot 1
- Tunnelelement f. moot 5

Totaal: 3SO;0 m
Profiel IPE-SOOvoorzien van;
verstijvingsschotten. dik 8 mmob.o.h. 1.0 m

- met injektiespons (E.e.a. volgens DEELIII.
art. 42.86. ei. lid 3)

- waterdicht aan te 1assen dopmoeren 1424.
h.o.h. 150 llIll

- aan onder- en bovenzijde profiel te lassen
stalen stri ppen 20x10x300lllll.h. o. h. 300 mmo
2 zijdig lassen. las a= 3 1lIll. 50 1lIll!1as

Staallcwaliteit Fe 360 B
Conserveren : Totaal: 610.0m2
Stralen: straal graad Sa 2.5. volgens ISO-Norm

8501 - 1 : 1988
Conserve . ..:
-> zinkepoxy met een droge

laagdikte van 60 micrometer
Benodigde verdunningsmaterialen bijleveren
BesChadigingen aan de conservering bijwerken
volgens het bovengenoemdeconserveringssysteem.
De hieruit voortvloeiende kosten worden geacht te
zijn begrepen in deze bestèkspest,

Aanbrengen i n te betoaaeren DEMU.ankers.
Betreft: zink- en sluitvoegen tunnelelemerrt

a t/m f
Totaal: 7309 st
DEMUdoorkoppelankers 2010-11>16/1'120lang BOOIllll
DEMUdoorkoppelankers 2010-11>20/1424 lang 1000mm
DEMUdoorkoppelankers 2010-(/125/1'130lang 1000 mm
Staalkwaliteit FeB SOOHWL

Aanbrengen in te betonneren aanslagen.
Betreft: de aanslagen t.b. v. de kopschotstijlen

van de sluit- en zinkvoegen
Totaal: 12 st
Ontwerp onderaanslag ter keuze van de aannemer
Berekeningen en tekeningen volgens bestekspostnr.
820010
De benodigde materialen tijdelijk ter beschikking
stellen. niet terugwinbare materialen leveren
Conserveren:
Stralen: reinheidsgraad Sa 2.5. volgens ISO-Norm

8501 - 1 : 1988
Conservering:
Betreft de dagzijde
-> 1 primerlaag zt nkepoxy met een droge

laagdikte van 60 micrometer
Benodigde verdunningsmaterialen bijleveren
oe kosten voor conserveren worden .geacht te zijn
begrepen in deze bestekspost
Beschadigingen aan de conservering bijwerken
volgens het bovengenoemdeconserveringssysteem.
De hieruit voortvloeiende kostenworcten geacht te

EEN-
HEID

m

HOEVEELHEID
RE5ULTMTS-
VERPLICHTING

HOEVEELHE10
BOUWSTOf

858.00 L

ton 32.50 L
st 350.00 L
m 700.00 L

st 2340.00 L

st 1170.00 L

ltr

st
stst

37.00 L

2211.00
4696.00
403.00

L
L
L



92.40.03R ca1andtunne1 werkbestek Besteksoeet BDD-3320-01
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BlADNR.: 176

BESTEKS CATAl...OGUSNl1«R
POST- HOQFD·D€FlCODE
NlJ+1ERcoot 1:2;3:4:5:6

424018 423299

424022 423299

424023 423299

9.

OMSCHRIJVING

zi jfl·bëgrepenin deze bestekspest.

Aanbroogenin te betonneren strip.
Onder v1oert.p.v.dilatatievoeg van deStortinoten
Totaal: 828.0 m
Voegstrip:atmetiflgen 25Dx6ft
Staa1kwaliteit Fe 360 B
Vçoraanbrerlgen.de strip gedeeltelijk bestrijken
met bitumen
De voegstrip. voorzien vananlcers:
Ankers: 250x3Dx6·I'lJl1.Fe 360 B
Bevestiging: 2zijdig lassen. las a= 31'lJl1
Laslengte:>50 nmllas
Conserveri ng aHe stalen onderdel en thermisch
verzinken

Aarybrengenbetonstaal· met kenrniddell ijnvan16 ·llIJl.
Betreft:ailrding in de. vloer. nabij de voegen
Totaal :3300.0 kg
StaaJkwaliteit ..FeB 220·M te Jassen aan·wapening
Lassen h.o.h. 2.80.m in dwarsriCl'ltingper
stort1llOOt
oe verrekening· van hetbetonstaal . il1c1. het
bUigen en knippen wordt geacht te zijnbëgrepen in .
bestekspostnrs.431010

Aanbrengen·voorspanelementen.
Betreft: het voorspansysteem. t.b.V •. transport en

afzinken. voor 30 vloeren
Voorspans,ysteem;.·ter keuze vaädeaal1nemer
oe ligging van de voorspanningPe~kenen.en
tekenen· volgens .bestekspostnr.82QOI0
Leveren. en verwerlcen:
- omhullingsbuizen iocl .. toebehoren. ·.behal1delen
met.VIP-poeder

- t.p.v. dHatatievoegeneen1 m langeHDPE..bUis
toepassen .enwaterdicht verbil1dElllmet
omhullingsbUizenm.b. v .oenso·Bal1d

- ·verankeringseJementen. incl .. de daarbij
behorel1dezachtstaal wa~ning

- .het voorspansystet:m watElrdichtafwerken t .p. v .
koppen. injectie-en ontlUChtingsopeningen

Aanbrengen in te betonneren doorvoeren.
Betrrn : doorvoeren t.b. v. onderstromen van de

tunnel elementen
oe aantallenen.·afmetingen te bepalen.d()Orde
aannemer. getekendenberekel1d in bestekspsostnr.
820010
oebetreffendeonderctelen·leveren

Aanbrengen in te betonnerendoClryoeren.
Betreft; doorvoeren t.b .v. maken.van.sonderingen

en t.b.V. vijzels
Doorvoeringen aantal

sonderingen 36 st. 6 st/element
De: lever i ng •van de waterdichte doorvoeren.
voorzien vaneen waterslot. zal worden verrekend
op stelpostnL 950010

Ët:N- HOEVEEUiEID
HEID RESULTMTS,

VERPLICHTING

HOEVEELHEID
BOUWSTOF

9.75 L

1655.00 L
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BLADNR. : 177

~~KS tli:&~~6

~

J 424031 420201

'ffi

420099

422116

422199

420199

:l424G33 422199

~
T

7.

4.

OMSCHRIJVING

straatkolk I 6oox430xlOOllTII I 60 st
Voor overige inkassingen en detailmaatvoering
zie tek. 876

Aanbrengen afperssysteem.
Betreft: het afperssysteem t.b.v. de 2e dichting.
Afperssysteem:
- 6 stuks RVS-buizen cp 60.3/52.5 lang 0.45 m
- 6 stuks HOPE-buizencp 63 lang 2.80 m
De RVS-buis voorzien van 2 flenzen en voorzien van
een tijdelijke dichting aan de zinkvoegzijde
De HOPE-buizencp 63 voorzien Van flenzen t.b.V.
bevestiging RVS-buis

Aanbrengen beton t.b. v. een vloervormig onderdeel.
Beton:

Aanbrengen middenpompenke1der (tunnel element c5) ..
Betreft: destortmoot 5 van tunnelelement c.

zie tek. 846

.9.

Aanbrengen ondersteuni ngsconstruct iet. b .v .
een beki stt ng.
Ondersteuningsconstructie voor de bekisting vol-
gens bestekspostnrCs).: 424032
Funderen opeen onderliggende vloer

Toepassen bekisti ng.
Betreft: de bekisting van de middenpompenkelder
Totaal: 250.0 m2
In deze bekisting is begrepen:
- binnen/buiten wanden en dak kelder
- watersloten

Koelen beton.
De benodigde capaciteit voorde koeling bepalen
Tekeningen en spannings- en temperatuurbereke-
ningen maken van de te koelen betonconstructie
Thermokoppels en koel bui zen a·anbrengen
Koe1i ng verri chten m.b. v . water en een
pompinstanatie met regelbaar debiet
Koelbuizen afpersen met 0.2 MPa
Temperatuur ontwikke1ing ti jdens het koel proces
d.m.V. automatische schrijvers volgen
De ni et terugwi nbare materi alen 1everen. overi ge
materialen tijdelijk ter beschikking stellen

Vullen koelleidingen.
Betreft: de koeleidingen genoemd in bestekspostnr.

424033
De koelleidingen schoonblazen en vullen
met cementgraut.
Cementgrout met tri cosa 1 H181

Toepassen bekisting t.b.V. een sparing.
Betreft: de inkassingen en sparingen in dal::.kelder
Sparingen t.b, v . afmeting aantal

1enspompput SOOxSOOx350rrm 2 st
alvoerl ei ding SOOxSOOx350llTII 2 st
1enspompafvoer 2oox200x350 llTII 4 st
ventilatiekanaal 400x400x350 rrm 2 st
leegzuigleiding 3oox300x35OllTII 2 st
Voor overige inkassingen en detailmaatvoering
zie tek. 876

.9.

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTMTS-
VERPLICHTING

m
m

m3

st 1.00

HOEVEELHEID
BOlMSTOF

2.70
16.80

l
L

32050.00 l

A
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BLADNR.: 178

BESrocS CATALOOtJSNl.I1'1ER
POST- HOOFD- OEFlcoot
Nl.I1'1ERCODE 1:2:3:4:5:6

424036 423299

424037422116

424039 420202

,040 422199

424041420114

424042 579999

424043·. 420199

. __.-1044420134

424045423299

Op te nemen.voorzieni ngen. .. .
Betreft: de instOrtralllen t .b. v: ..een kabel doorvoer
Instortraam:MCT -raam. 300X30011l1l st

inel. rubbervulli n9·en all e benodigde
bevestigi ngsmateri alen. -

Aanbrengen beton t.b, v . een vloërvonnig onderdeel.
Betreft: de rijvloer (••.dak middenpampkelder)
Beton:

Aanbrengen beton t. b. v. een wandVQrllligon<lerdet;l.
Betreft : de wanden•van oe middenpempenkelder
Beton:

OMSCHRIJVING

7.

7.

Verwijderen van .een ondersteuni ngsconstruct ie
t.b.v. een bekisting.
Ondersteuningsconstructie voor de bekisting vol-
gensbestekspostnr(s) .: 424032

Aanbrengenwanden.
Betreft: de Wandenvan hetmiddentunnelkanaal van

de tunnelelementen at/lil f.
zie tek. 845, 846 en 847.
voor detail s zt e tek. 872, 873. 876 en8n

..

.9.

Toepassen bekisting t ,e. v . eenwandvonnig onder-
deel.
Oppervlak: 14460.01112

Aanbrengen hittewerende· bekleding.
Betreft: de wanden vanaf 3450 l1I1lbovenasfaltlaag

in de verkeerskokers
Beplating:· Ptornatect H, dikte 27 l1I1l
Verankeren·door .loodrecht inde platen geschroef -
de snelbouw$chroeven4. 5X50Jlm.RVS. 12perm2
De platen· opnemenin debeJcisting

Toepassen kophekisting.
Betreft: de bekisting in de:
- dilatatievoeg -> 24 st
- ..Zi.nkvoeg -> 10 st
- sluitvoeg -> 2 st
Oppervlak: 196.0 m2

Toepassen bekisting t.b. v.een sparing.
Betreft de itJkassingenen sparingen in de wanden
SParingen· •. afmeting aanta 1

vluchtdeur 205nxlO50X500·11I1l 16 st
hulpPOst 1450x1450x500mm 24· st
inkasSing aanlicht
armatuur 378xl07x140 l1I1l 16 st
Voor overige inkassingen en detailmaatvoering
zie tek. 876

Aanbrengen betonstaal iJ; 16mlten aardplaten .
Betreft: aarding in wandenmiddentunnelkanaa1.

nabij voegen
Totaal 300.0 leg
Koppe1staven iA 16 mmtussen aardplaten en
aardi ngSWilpening
Staallcwaliteit FeB220 HWLte lassenllan

ing
en h.o.h.2.80 m in dwarsrichting per

stortseot

..

.9,

EEN- HOEVEELHEID
HEIDRËSUl TAATS-VERPLICHTING

2.00 l

51:00 l

m3 39.00 L

30.00 A

m2 1692.00 L

2029(00 l
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BLADNR. : 179

BESTEKS CATALOOUSNllM'1ER
POST- HOQFO- DEnCOOE
NUMMERCODE 1:2:3:4:5:6

~~4~
::::::::i

~
"]424052

~

r
4053

~24~

422114

422199

.4051 420135

579999

420114

420199

7.

.9.

9.

OMSCHRIJVING

Cadweldaardplaten: fabrikaat van der Heiden
code 185900.
railcan nr. JS SODA

De staven d.m.V. lassen verbinden aan de aard-
platen en aardingswapening
De verrekening van het betonstaal. incl. het
buigen en knippen wordt geacht te zijn begrepen in
bestekspostnrs. 431010

Aanbrengen beton t. b. v . een wandvonnig onderdeel.
Beton:

Aanbrengenwanden en dak tunnel element.
Betreft: de buitenwanden en de dak van de tunnel-

elementen a t/m f stortmoot 1 t/1ll5
zie tek. 845. 846 en 847.
voor details zie tek. 872. 873. 876 en
877

.L

Toepassen btnnenbekisting t.b.V. een koker .
Betreft: de binnenbekisting voor kokers
Oppervlak: 29570.0 m2
Toepassen centerpennen is niet toegestaan

Aanbrengen hittewerende bekleding.
Betreft: de plafonds en de wanden vanaf 2450 nil1

boven steotarrter in de verkeerskokers
Beplating: Promatect H. dikte 27 nrn
Verankeren door loodrecht in de platen geschroef-
de snelbOuwscnroeven 4.5x50 nrn. RVS. 12 per m2
De platen opnemen in de bekisting

Toepassen bekisting t.b.v. een wandvonnig onder-
deel.
Betreft: de buitenzijde van de tunnel
Oppervlak: 10775.0 m2
Noot: De afschuiningskist (hoek 45°) dient

uitklapbaar of demontabel te zijn tijdens de
stort van het vert i ka1e deel van de wand

Toepassen centerpennen is niet toegestaan

Toepassen kopbekisting.
Betreft: de bekisting in de:
- dilatatievoeg -> 24 st
- zinkvoeg -> 10 st
- sluitvoeg -> 2 st
Oppervlak: 1970.0 m2

Toepassen bekisting t.b.v. een sparing.
Betreft de inkassingen en sparingen in de wanden
Sparingen t.b. v . afmeting aantal

afpersen J:l-profiel 300x400x3oo nrn 6 st
poederbluskast 55Ox850x400an 24 st
tankauto aansl. 1500x1500x300ll1ll 2··st
Voor overige inkassingen en detailmaatvoering
zie tek. 876

.9.

.9.

Aanbrengen in te betonneren voeçstrt p,
T.p.v. de dillatatie:
- tunnelelement a t/m d -> elk 4 voegstrippen
- tunnelelement e en f -> elk 5 voegstrippen
Voegstrip. Vredestein type W9U-I
Incl. voorzieningen t.b.V. injekteren volgens
voorschri ft 1everenet er
(E.e.a. volgens DEEL111. art. 42.86.01. lid 3)

EEN- H()EVEELHEID
HEID RESULTMTS-

VERPLICHTING

st

m3

st

m2

st

H()EVEELHEID
BOUWSTOF

120.00 L

3632.00 L

A

21831.00

261976.00

L

L

1212.00 L
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BlADNR. : 180

BESlIKS CATAlOO~R
POST- HOOFD- OEFICOOE
Nl..M'lER CODE 1:2:3:4:5:5

424057 421105

CJ4SCHRIJVING

Aanbrengen tietonstaa 1 met· kenmidde11i jn van 16 mil.
Betreft:aal"'ding in wanden en dak. nabij de

voegen
Totaal: 4500.0 kg
Staalkwaliteit FeB 220 HWLte lassen aan wapening
Lassen b.o.b, 2.BOm in dwarsrichting per
stortmoot
De verrekening van·.het ·.betonstaa1. incl. het
buigen·en knippen wordt .geacht te zijn begrepen in
bestekspostnrs .431010

Aanbrengen in tetietonneren lPE-profiel.
Betreft: deuitetnden van de tunnelelementen.

- Tunnelelement at/md. moot. 1 en 5
- TUTlnelelemente .• llIOQt·1
- Tunnelelement f . moot 5

Totaal: 10x46.7m
Profiel lPf·SOO voorzien van:
verstijvingsschotten. dik 8 mm.h.o.h. 1.0 m
metinjektiespons(Le.a. volgens DEELHl.
art. 42.86.01. lid 3.)

_.waterdicht •aan te 1assen dopmoeren M24.
h.o.h .. 15OilIll
aan.onder-ien bovenzijde profiel te lassen
stalen strippen 20x10x300 lllll.h.o.h. 300lllll.
2 zijdig lassen .. las 3.lllll. 50 JllIlll1as

Staalkwal iteit Fe 360 B
Conserveren: •Totaal: 1068.3lll2
St ra 1en: rei I'lheidsgraad Sa. Z.S.volgens .ISO-Norm

8501 - 1 . 1988
Conservering:
Kleur: Nader door de directie te bepalen
-> 1 primerlaagzim.epOX,Y met een droge

laagdikte van 60.micrometer
Benodigde vel"'dunningsmaterialenbi jleveren
Beschadi gingenaancie conservering bijwerken
vol .. vengel'lOelllde.conserveringssysteem·
De eruit·. voortvloeiende~oStenwotden geacht te
zijn begrepen in .deze beste~spost.

Aanbrengen in te betonneren DEMUankers.
Betreft: zink- en sluitvoegen tunne1e1ement

a tlm f
OEMUdoorkQPPelankers 2D10-q, 20/M24 1ang 1000 lllll
Staalkwaliteit FeB 500 Hlr.t

Aanbrengen in te betonneren aanslagen.
Betreft: de aanslagen t.b.V. de kopschotstij1en

van de sluit- en zinkvoegerl.
Totaal: 12 st .• .......••••..•..•. ..•... •.
üntwerpbovenaans lag ter Keuze van de aannemer
13el"eKeningerrenen tekeningen volgensbestek.s-
postnr. 820010
Debenodigdemateri alen tijdelijk tElfbeschikKi ng
stellen. niet terugwinbare materialen leveren
Conserveren:
Stralen: Reinheidsgraad sa 2.5. volgens ISO-Norm

8501 - 1 : 1988
Conservering,
Betreft dedagzi joe
Kleur: Nader door de directietebe~len
-> 1 primerlaag zinl::epOX,Ymeteen droge

laagdikte van OOimicrometer
Benodigde verdunningsmaterialenbij}everen
De.kosten voor conserveren worden geacht te ti jn
begrepen in deZe bestekspost

9.

424058 ·429999

424059 429999

424061 429999

EEN- HOEVEELHEID
HEID RtSULTAATS-

VERPLICHTING

ltr

HOEVEELHEID
BOl.iWSTDF

43.25
470.00

3110.00

1560.00

64.00

3082.00 L



Calandtunnel werkbestek Besteksdeel BDD-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BlADNR.: 181

BESTEKS CATALffiUSNlJ'IMER
POST- HOOFD- DEFICOOE
NlM1ER CODE 1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING
EEN- HOEVEELHEID
HElD RESULTAATS-

\!ERPUCHTING

Beschadigingen aan de conservering. bijwerken
volgens het bovengenoemde conserveringssysteem.
De hieruit voortvloeiende kosten worden geacht te
zijn begrepen in deze bestekspost.

Aanbrengen voorspanelementen .
Betreft: het voorspansjsteen, t.b.v. transport en

afzinken, voor 30 wanden en daken.
Voorspansysteem: ter keuze van de aannemer
De ligging van de voorspanning berekenen en
tekenen volgens bestekspostnr. .820010
Leveren en verwerken:
- omhu11ingsbui zen i nel. toebehoren, behandelen

met VIP-poeder
- t.p. v . dilatatievoegen een 1 m langeHDPE-buis

toepassen<en waterdicht verbindenmet
omhu1lingsbuizenm. b. v.Denso-Band

- verankeringselementen, incl. de daarbij
behorende zachtstaa 1 wapening

- het. voorspansysteem waterdicht afwerken t. P .v .
koppen, injectie- en ontluchtings openingen

Koelen beton
Betreft: buitenwanden van de tunnelementen
De benodigde capaciteit voor de koeling bepalen
Tekeningen en spannings- entelllPl=ratuurbereke-
ni ngenmaken. van de te koelen be'tooconstructi e
Thennokoppels en koelbuizen aanbrengen
Koeling verrichten m.b.V. wateren een
pompinsta 11ati e met regel baar debi et
Koelbuizen afpersen met 0,2 MPa
TeIIlPI=ratuurontwikkeling tijdens het koel proces
d.m.V. automatische schrijvers volgen
De niet terugwinbare materialen leveren. overige
materialen tijdelijk ter beschikking stellen

Vullen koelleidingen.
Betreft: de koeleidingen genoerrdin bestekspostnr.

424063
De koelleidingen schoonblazen en vullen
met cementgrout.
Cementgrout met tricosal H181

Aanbrengen in te betonneren frame.
Betreft: frame t. b. v. vent i1 atoren moot dl
Totaal: 2 x 4 st
frame: levering via E/Mbesteksdeel
Uitvoering: thermisch verzinkt

Aanbrengen in te betonneren voorzieningen.
Betreft· de voorzieningen t.b.v. opdrijven.

transport en afzil"lken
Ontwerp ter keuze van de aannemer
Berekeningen en en tekeningen volgens· bestees-
postnr. 820010
De benodigde materialen leveren.

Aanbrengen beton t.b. v . wanden en dak.
Beton:
Toe te passen hulpstof vertrager (cretolent),
vanaf 3.50 m boven de vloer over een hoogte
van 2.0 lil
De verrekening van de eretolent wordt geacht te
zijn begrepen in deze post.

Aanbrengen afperssysteem.

422199

429999

423299

429999

422199

420099

HOEVEELHEJO
BOUWSTOF

37770.00 L



92.40.03R Calandtunnel werkbestek Besteksdeel BDl)-·3320-01
Civieltechnische werkzaamheden ..
d.d. 31 maart 1999

BLADNR. : 182

BESTEKS CATALOOJSNtMR
POST-HOOFDe· . [)EFlCOOE
Nllt11ER COOE 1:2:3:4:5:6

424070 429999

4240B{) 430099

4245

4245Ul 439999

424511 439999

L

OMSCHRIJVING

Betreft:· het afpefssjstèèm· t. b.v , •.de 2e· dichting.
Afperssysteem: .. . .
- 6 stuks RVS-buizen .if> 60;3/52,5 Jal'lgOA5m
• 6 stuks HOPE-buizen .qJ 63. langq.OOm
6 stuks RVS-buis voorzien van 2 flenzen en
voorzien vaneen tijdeliJke di eht ingaan de
Zinkvoegzijde
OeHDPE-buizenqJ 63 voorzien Van flenzen t.n,v:
beVes1;igingRVS-buis

Aanbrengen kopschot ,
Betreft: kopschotten •.tunnel elementen· a t/rn voor

tijdelijke dichtingtu~lelementen
Kopsehot door.aannemer te. ontwerpen. voorzien van
tekeningen .enberetçeningen.
Tekeningen en ..berekeningen· .aan de di rectie. ver-
strekken OPdewiJ.·z.e.•.zoals .aangeg.e..v.en.•••..in.•......dee13 ..
artikel 65·.07.01 . ..
Hetkopschot samenstellen uit betonen stalen
profielen

-HetkopSchPt voorZien een Wilterdichte .deuren
de •benOdigde.doorvoeren.

- .Het •kopscilot m€t alle daarin verwerkte
onderdelen moet waterdiCht ..zijn

- Stortnaden en centerpennenafplakkenlllêt
9ewapeoomast iek

Oe benodigde materialen ti jdelijkterbeSçhikking
stellen. niet.teru9WÎnbare materialen leveren

Aal'ltlI'engenv~neen terugslagklep.
Betreft :de terugslagklep inde. wand van de

rniddenpompenkelder.·.t.okerÇlO
Terugslagklep: TBS.: type PRKif> 250 II1ll/P

AFBOIkJ INBOUWOOK AFGEZONKEN·TUNNEl

Aanbrengen plaat. in. IPE-profiel.
Betreft: de stalen constructie onderdelen t.b.v.

zinkvoegen,
voor detail s zi e tek. 872

Aanbrengen in te lassen plaat,
Betreft zi nkvoeg t. p. v, moot 1 en moot 5
- moot 1 -> 408,75 m
- moot 5 -> 40B.75m

totaal -a17.S0m
Staalplaat: .468 x lSIlill
Staalkwal iteit; Fe. 360 B
Klaoconstructie t.b.Y, Kopvlak moot A. bepalen
a.d,v. rubberafdichtings-profiel
Moot 1; KopvlaKkenil'll11eten,plaat zuiver stE!l1E~

en .lassen in·IPE-500
Moot 5: KOpvliikkenil'll11eten,plaatzuivercpntra

mallen ·aanaanli9geoo tunnel element en
lassen in IPE·500.
Nahe'tinlassen een onafhankelijke
controle meting uitvoeren.

Conservering:
Totaal; 385,0m2
Stralen : Reinheidsgtaad sa 2.5. volgens ISO~Norm

8501- 1: 1988
Conserveri ng; • ..
Betreftde.dagzijde
Kleur: Nader ctoor de directie te bepalen
->1 primerlaag zinkepoxy met een droge

laagdil<te van 60 miCrometer

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS-

VERPllCHTING

ltr

LOO A

····HOEVEELHEID
BOUWSTOF

2.70 L
30.00 L

1.00

45.05 L

23.00 l



~.~92.40. 03R Calandtunnel werkbestek Besteksdeel BOO-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BLADNR.: 183

;:;:;::

~~~~~!BESTEKS CATALOOUSNut+!ER
'B:; POST- HOOFD- OEFICODE

NlttlER CODE 1:2:3:4:5:6

II~.

CJvlSCHRIJVING

429999

Benodigde verdunningsmaterialen bijleveren
De kosten voor conserveren worden geacht te zi jn
begrepen i n deze besteespost
Beschadigingen aan de conservering bijwerken
volgens het bovengenoellde conserveringssysteem.
De hieruit voortvleeteodekosten worden geacht te
zijn begrepen in deze bestekspost.

Injecteren tussen beton en IPE-profiel.
Betreft: het imectt esponsje achter het IPE-

profiel
Injecteren met epoXYharsmet een druksterkte van m
85 Nlmm2 en een viskositeit van ca. 150 cp bij
25 graden C.
Injectiesparingen vullen met krimparme cement-
gebonden injectiemortel.

Injecteren tussen IPE-profiel en staalplaat.
Betreft: ruimte tussen IPE-profiel en in te lassen

plaat
Totaal: 817.5 m
Injecteren met krimparme cementgrout
Cementgrout met tricosal H181 (22.26 1trlm)
Na injecteren nacontrole of ruimte geheel gevuld
is

:~424512 429999

ii.il

~4~13

:::;~J
[l[~~1jl

i;:::! 424520

j
'~24S30

~
~~l[lwl

1'''4540
lil,!l;

1 124541

][If

1111i

i 111

Aanbrengen rubber afdichtingsprofiel.
Betreft: de primaire afdichting van de tunnel-

elementen a t/m f
Rubberafdichtingsprofiel C"GINA")tncl ,
klemstri ppen en bouten
Berekeningen en en tekeningen volgens besteks-
postnr. 820010

Injecteren voegstrip. st
Betreft: voegstrip t.p.v. dilatatievoegen

tLtnnelelementen a t/m f
voor details zie tek. 873

Injecteren met epoxyhars met een druksterkte van m
85 N/mm2 en een viskositeit van ca. 150 cp bij
25 graden C.
Na injecteren. injektiebuis afdichten met afdekdop
Injectiesparingen vullen met epoXYlllortel

Aanbrengen voorspanni ng. st
Betreft: de voorspanning in de tunnelelementen

a t/m f
De voorspanelementen aangebracht volgens
bestel<.spostnr. 424021 en 424062
Het voorspansysteem getekend en berekend volgens
bestecspostnr. 820010

Spannen en afwerkenvoorspanelementen.
Spanmethode:
- 2 zijdi 9 voorspannen volgens spanprotocol
De elementen vanaf 2 zijden gelijktijdig
spannen.

Afwerken:
- overtollige einden afslijpen en afwerken
(zie deel 3 artikel 42.12.03. lid Ol)

- afwerken dagziende einden voorspanelement:
- loszittende injectiespecie er. cementresten
verwijderen:

- de stalen verankeringsonderdelen stralen
strralgraad: SA2.5:

- het staa 1 en een rand beton van 20 mmrondom
. . . .

439999

429999

429999

429999

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS-

VERPUCHTING

HOEVEELHEID
BOUWSTOF

1635.00 L

ltr 18200.00 L

st 6.00 A

m 491.00 L

24.00 A

2115.00 L

6.00 A



92.40.03R

BESTEKS
POST-
NLM1ER

424550429999

4246-

424610 429999

424620 429999

424621 429999

Bes1:eksldeelBOD-3320-01

OOCHRIJVING
EËN- HOEVEELHEID
HEIO TAATS-

VERPLICHTING

T.E.

al~a5 114.0 114.0 114.0 114.0
b1-bS 114.0 114.0 114.0114.0
eH-CS 114.0 114.0 114.0 114.0
dl-ctS 114.0 114.0 114.0 114.0
el--e5 114.0 114.0 114.0 114.0n-rs 114.0.. 114.e 114.0 ....}14.0
Totaal 6 laÇjeelementenmet een le!19tevan
makenals.DPstaP bij de .vlucht~re~
Totaal 4 barr'Îers aan het etndE!;voorziënvan een
ingestort frame t.b.v. RVSplaat

Aanbrengen gel eidebarrter .
Afmetingen: variabel. 5 moot

6.00

62.00

....

120.00 A

BLADNR. :

935.00

.i.l!



92.40.03R Calandtunnel werkbestek Besteksdeel BOD-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BLADNR. : 185

BESTEKS CATAlOGUSNlJ+1ER
POST- HOOFD- otFICODE
NlJ+1ER CODE 1:2:3:4:5:6

429999

429999

OMSCHRIJVING
EEN- HOEVEELHEID
HEIO RESULTAATS-

VERPLICHTING

HOEVEELHEID
BOUWSTOF

4 Elementen t.b.v. RVS-plaat voorzien vaneen
RVS-frame volgens tek. 875 bestaand uit:

te RVS-plaat, dik 5 nlll, breedte 100 mn,
een vorm als gel ei debarri er

- aangelaste RVSankers 30 x 5 mn. lang 120 mn
- aangelaste RVSdoken rp 15 mn
- aangelaste RVSvoorzieningen t.b.V.
, knevelconstructie
Beton:
cement CEMI
Toe te passen hulpstOf MHKKugeln blijvend in
konstruktie 1,7 kg/m3
De profielen:
- achtervullen met zandcement-specie dik 25mn
- ondervullenmet krimparllle cementgebonden
mortel dik 20 lllil.

I n sponning tussen wand en profi e1:
- wand en achterzijde barrier. cementhuid
verwijderen

- voor aanbrengen thormasea1 moet beton een
temperatuur hebben van 20°C.

- thormaseal 40x25/35 vul I i ng aanbrengen
Voegen tussen barriers onderling voorzien van
- Alveolit
- Compriband
Mootvoegen:
- polyurethaankoord
- gietasfalt

Aanbrengen RVSplaat
Betreft: de RVSplaat op de geleidebarriers t.p.v.

middenpompkelder
RVSplaat:
- dik lOmn
- lang 870 lllil
- gezet in de vorm van de gel ei debarri er
- voorzien van 2 stuks gaten rp 16
- voorzien van 6 stuks knevelccnstructtes

Aanbrengen voegprofiel (verkeerskokers). st
Betreft: voegafwerking t.p.v. dilatatie-. zink- en

sluitvoegen moot 21 (in-situ tunnel
west>/a1 t/m moot 20 (in-situ tunnel
oost)/f5 aan de binnenkant wanden van de
verkeerskol<ers afgezonken tunnel.
voor details zie tek. 872 en 873

Opbouwvoegafdichting:
- ACMEprofiel type .20A m
- verlijmen met een door de fabrikant
voorgeschreven 1ijm

De profielen in de wanden en de barriers als één
geheel aanbrengen.

m3 539.00 L

kg 920.00 L

ltr 64060.00 L
ltr 17790.00 L

ltr 3300.00 L

st 2.00 L

124.00 A

460.00

Aanbrengen voegprofiel (middentunnelkanaal ). st
Betreft: voegafwerking t.p.v. dt latatte-. zink- en

sluitvoegen moot 21 (in,situ tunnel'
west)/al t/m moot 20 (in-situ tunnel
oost)/f5 aan de binnenkant wanden van het
rniddentunne1karaa 1 afgezonken tunnel.
voor detail s zt e tee. 872 en 873

Opbouwvoegafdichting:
~ ACMEprofiel type 20A m
- verlijmen met een door de fabrikant
voorgeschreven 1tjrn

De profielen in de wanden en de vloer als één
geheel aanbrengen.

31.00 A

435.00 L



92.40.03R 1aT1ljtul1ne1 werkbestek Besteesdeel .BOO-3320-01
teemtsene werkzaamheden

BLADNR. :

BESTEKS CATAt..
POST - HOOFD-
NLMR CODE

424650 439999

424651439999

424660 439999

424661 .429999

"?467D 252699

424671 252699

424680 252699

424681252701

.2.

.9.

OMSCHRIJVING

Aanbrengen.roosteryl oer CmiddentLltlne1kana<31) .
Betreft :beloopl:lare roostervloer .t .P.v. het

miàdentul1nelkanaal.
zie tet .. 845. 846 en 847.
voor details zie tek.876

Aanbrengen reostervïeeren.
Roosters: Persrooster . type. Dejo

breedte 1.30 m (elementen b t/m f)
breedte. van 1.30 m.opl opend tot 1. 593 .m
Celemellt·aJ
raster66x66mm
draagstaven 30x3lTm
vulstaven lOx3mTl

Opleggen op staalvHt . breedte 80 mn.
Roosters· .. phoekstalen 80xSOx8mm
Staalkwalitei 360 B
Rooster bevestigen met klemkikkers. 2 st/m per
Zijde
Dehoekstale~ bevestigen met .ankers· M16.
heo.h. 500mm.{incl.bout en sluitring)
Uitvoering roosters en ankers : therm'isch verzinkt

Aanbrengen vloerplaten.Cmiddentunnelkanaal).
Betreft: prefab ·betOl1nenafdekp 1aten t. p. v . het

middenkanaal
zie teL 845. 846 en 847.
voor. detaHs zi e tëk. 876

Aanbrengen.prefab vloerplaten .
Betonplaten:
- element a :114 st
131OX1000x80mmöplopendtot 1593x1000x80mm

" elementen bt/mf: 570 st
1310xlOOOxBOIlJn

wapening: Staalkwal ite'i t FeB 500 tlWl.
Oplegging.vloerplaten:
Höekstalen •L .lGOxlQOx8.thermi seh verZinkt
Neopreenstrip d=4mmbr=BOmmo

1 bevestigen aan. de .betO/1.middels
chemische ankers Ml6. h.o.n.Soo mmothermisch
verztnkt

Aanbrengen put afdekkingen.
Betreft: deputafdeickingen in de tunnel elementen

stortmotenal t/m f5.
voordetaijs zie tek. 873

Aanbrengen straatkolk.
Betreft: (je inlaat t,p.v. deriolering
Straatkolk: type STR 838/839. zwaarverkeer
Fabrikaat TBS
Kolk. stellen in kri~rme cementgebonden mortel

Aanbrengen putafdeicki~.
Betreft: deputafdekkingen in tunnel element c

mootc5

Aanbrengen putrand met deksel.
Betreft : het •inlaatrooster t.p.v .middenpanpke lder
Geheel .gieti ren rand met bi jbehoreoo deksel
• TBS type .. Oo,zwaar verkeer.
- TBS type 550X550-, zwaar verkeer .
Putrand stellenil'l krlmparme c~ntgebonden
mortel.

EEN.. HOEVEELHEID
HEID RESULTMTS-

VERPLICHTING

m
kg

moot

30,00 A

30.00 A

60:00 A

2.00 A

1375.00 l
13220.00 l

2750.00

2750:00 l

684:00

16700.00 l
1375.00 l

2750.00

60.00 l

530.00 L

4.00
2.00

570.00



92.40.03R Calandtunnel werkbestek Besteksdeel BOO-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BlADNR. : 187

BESTEI(S CATALCXiUSNf...HoER
POST- HOOFD- DEFICOOE
NUMMERCODE 1:2:3:4:5:6

422199

426011 420102

6012 420131

:I~~~'426013 422116
::::::::: 7.

426020 422199

420201

420199

4.

(JJISCHRIJVING

GEWAPENDBETON IN· SITU lUNNEl/DG OOST
Voor de hoofdrnaatvoering van de betonconstructie
van de dienstengebouw oost wordt verwezen naar de
tekeni ngen 842 en 843.
Voor de detailmaatvoering (afschuining e.d.) Zijn
de boUWkundigetekeningen van toepassingen van het
besteksdeeJ 800-3320-02.

RUWBOUW IN-SITU TUNNEL/DGOOST

.1.

Aanbrengen betonvloer.
Betreft: de betonvloer onder waterkelder van

stortmoot 11.
zie tek. 842. VOOrdetails zie tek. 870

Aanbrengen werkvloer.
Oppervlak: 703.0 m2
Beton. 1aagdikte 70 mn

Toepassen randbekisting.
Totaal: 38.0 m2

Aanbrengen beton t. b. v. een vloervonni g onderdee1.
Beton: m3

Aanbrengenwandenen dek waterkelder.
Betreft: buiten -. tussenwanden en dak

waterkelder c.q. rijvloer.
zie tek. 842. voor details zie blad 870
en 876

N.B.: Met rijvloer wordt de gehele rijvloer
moot 11 bedoeld

Aanbrengen ondersteuningsconstructie·t.b.v.
een bekisting.
Ondersteuningsconstruetie voor de bekisting vol-
gens testekspostortsr.: 426022
Funderen op een onderliggende vloer

Toepassen bekisting.
Betreft: de bekisting van de waterkelder
Totaa1: 765.0 m2
In deze bekisting is begrepen:
- binnen/buiten wandenen dak

watersloten
Toepassen centerpennen is niet toegestaan

Toepassen randbekisting.
Betreft: de bekisting in de:
- dilatatievoeg -> 1 st
Oppervlak: 31.0 m2

Koelen beton.
Oe benodigde capaciteit voor de koeling bepalen
Tekeningen en spannings- en temperatuurbereke-
ningen makenvan de te koelen betonconstructie
Thermokoppels en koelbuiZen aanbrengen
Koeling verrichten m.b.V. wateren een
pompinstaHatie met regelbaar debiet

. Koelbuizen afpersen met 0.2 MPa
Temperatuur ontwikkeling tijdens het koel proces
d.m. v. autOll'.atische schrijvers volgen
Oe niet terugwinbarematerialen leveren. overige
materialen tijdelijk ter beschikking. stellen

Vullen koelleidingen.

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS-

VERPLICHTING

st 1.00 A

m3

.00 A

HOEVEELHEID
BOUWSTOF

49.00 L

299.00 L



92.4D.03R Calandtunnel werkbestek Besteksdeel BOO-3320-01
eltechni scne werkzaamheden
31 maart 1999

BlADNR. : 188

BËSTEKS CATAlOGUSNMR
POST- HOOFD- DEFICODE
NlM'f:RCDDE 1:2:3:4:5:6

426026423301

426027 421105

426029. 420099

426031 422114

426032 •422116

426033 420202

426040422199

426041 420114

426042 579999

OMSCHRIJVING

9.

Betreft: de koel ei dingen genoemdin· bestekspestnr.
426024

DekoeHeidjngen schoonblazen en vulJen
met cernentgrout.
Cernentgrout·met tricosal. Hl81

Aanbrengen in te .betonneren voegstrip .
Lp.v. ded:iltatatievoegen:
-moot 11 ->1 voegstrip
Voegstrip .. Vredestei n typeW9U-I
Incl -. v()Orzieningen t. b.v. injekteren· volgens
voorschri ft ··leveranci er

Aanbrengenbetonstaal .met. kel1llliddellijn van.•16llJ1l.
Betreft:.aar'dingü1· de rijvloer. nabij de voegen
Totaal: nO.OM
Staalkwaliteit FeB 220 HWL te .1assen aan wapening
Lassen h.o.h. 2.80m in dwarsrichting Per
stortmoot
[)everrekening van net betonstaal . iocl. het
buigen enlmippenwordt geacht te zijn begrepen in
bestekspostnrs.431DI0

Toepassen bekisting t .b. v.: een sparing.
Betreft: sparing in vloer moot 11
Spari ngen afmeting

~ .•1ui ken 60Dx~00x900·rim
luik 600X300,l(500llJll
inspect iel uil 90üx600X5DD·rim
nis vl aroclover 500x50oX300mn
afvoerleiding 200x200x500llJll
kabels 200)(100x500llJIl 1 st
Vooroverige.inkassingenen·detailmaatvoering
zie tek.876

Aanbrengenplaat Alveolit.
Betreft: hetkopvlak t .p. v. de di 1atatievoeg .
Alveolit: dik 20llJll ..
Verli jmenmet een door de fabri cant
voorgeschreven 1i jm.

Aanbrengen beton t. b. v . een wanàvonnig oneerdeel.
Betreft: de wanden
Beton:

Aanbrengen beton t.b.v. een vloervormig onderdeel.
Betreft: de rijvloer moot 11
Beton:

9.

.9.

.9.

7.

7.

Verwijderen. van een ondersteunt ngsconstruct ie
1.b.v. een bekisting.
Ondersteuningsconstructie voor de bekisting vol-
gens bestekspostnrCs}.: 426022

Aanbrengen.tussenwanden.
Betreft: de tussenwanden middentunnelkanaal ..van

mootJl
zie tek.843. voor details zte.tek,
873.876 en 877

Toepassen bekisting t.b.V. een w'êlndvormigonder-
deel.
Opperv lak: 429.0 m2

Aanbtengen hi ttewerende bek1edi ng.

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTMTS-

VERPUCHTING

HOEVEELHEID
B()I)JSTOF

34.00

31.00

m3 264.00 L

651.00 L

st A



~.~92.40. 03R Calandtunnel werkbestek Besteksdeel B00-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BLADNR.: 189

BESTEKS CATALOOUSNl.M1ER
POST- HOOFD- DEFICOOE
NtMR CODE 1:2:3:4:5:6

426043 420134

423299

423299

12b046 422114

rt~~5050 422199

.9.

7.

.9.

OMSCHRIJVING

..

.9.

Betreft: de wanden vanaf 3450 nmboven asfaltlaag
in de verkeerskokers

Beplating: Promatect H. dikte 27 mn
Verankeren door loodrecht in de platen geschroef-
de sne lbouwschroeven 4.5x50 nm, RVS. 12 per m2
De platen opnemen in de bekisting

Toepassen bekisting t.b.v. een sparing.
Betreft de inkassingen en sparingen in de wanden
Sparingen afmeting aantal

toegangsdeur 2250x900x5QOmn 2 st
hulppost . 1450xl450x5QOnm 2 st
Voor overige i nkassi ngen en detai lmaatvoeri ng
zie tek. 876

Op te nemenvoorzieningen.
Betreft: de instortramen t.b. v . een kabel doorvoer
Instortraam: t-r:T-raam. 600x.300nm

tncl. rubbervulling en alle benodigde
bevestigingsmaterialen.

Aanbrengen betonstaal tp 16mn en aardplaten.
Betreft: aardi ng in wanden middentunnelkanaa 1.

nabij voegen
Totaal 10.0 kg
Koppelstaven tp 16 nm tussen aardplaten en
aardingswapening
Staalkwaliteit FeB 220 fi.JL te lassen aan
wapening
Lassen h.o.h. 2.80 m in dwarsrichting per
stortmoot
cadweld aardplaten: fabrikaat van der Heiden

code 185900.
railcan nr. JS 800A

De staven d.m.V. lassen verbinden aan de aard-
platen en aardingswapening
De verrekent ng van het betonstaal. i nc1. het
buigen en knippen wordt geacht te zijn begrepen in
bestekspostnrs . 431010

Aanbrengen beton t.b. v . een wandvormig onderdeel.
Beton:

Aanbrengen wanden en dak tunnel ni veau.
Betreft: de bui ten wanden en dak op het

tunnelniveau van moot 11.
zt e tek. 843.
voor details zie tek.870. 876 en 877

Toepassen binnenbekisting t.b.v. een koker.
Betreft: de binnenbekisting voor kokers
Oppervlak: 911.0 me
Toepassen centerpennen is niet toegestaan

Koelen beton.
De benodigde capaciteit voor de koeling bepalen
Tekeningen en spannings- en temperatuurbereke-
ningen maken van de te koelen betonconstructie
Thermokoppels en koelbuizen aanbrengen
Koeling verrichten m.b. v.water en een
pompinstallatie met regelbaar debiet
Koelbuizen afpersen met O.2MPa
Temperatuur ontwikkeling tijdens het koel proces
d.m.V. automatisChe sChrijvers volgen
De niet terugw:inbare materialen leveren. overige

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTMTS-

VERPLICHTING

st

st

st

m3

st 1.00

64.00 L

768:00 L

2.00 L

4.00 L

L

A



92.40.03R calandtunnel werkbestek Besteksdeel BOO-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BLAONR. : 190

BESTEKS CATALffiUSNlM'iËR
POST- HOOFD- DEFlCODE
Nlf+1ER CODE 1:2:3:4:5:6

426053 429999

426054 579999

426055 .420114

426056 ·420131

426057 420134

426058 420099

426059 423301

.1.

.1. .
.9.

9.

9.

.9.

CJI1SCHRIJVING

materialentijde1ijk ter beschikking stenen

Vullen koelleidingen.
Betreft :de koeleidingen genoemd in bestecspostnr.

426052
Dekoel1ei(iir'lgensChoonblazen en vullen
met cementg:rout.
Cementgroutmet tri cosa1 Hl81

Aanbrengen hittewerende .beklecling.
Betreft: de plafondsende~nden vanaf~501'lJlJ

bOven asfaltlaag inde verkeerskokers
Beplating: Promatect H. dikte 27 llIll
Verankeren door loodrecht inde platen geschroef-
de snelboowsChroeven 4.5x501lIll.· RVS. 12 per m2
Deplaten opnemen in de bekisting

Toepassen be.kisting t.b.v.eenwandvormig onder-
deel.
Betreft: de buitenzijde van de tunnel
Oppervlak: 278.0 m2
Toepassen centerpennen is niet toegestaan

Toepassen randbekisting.
Betreft: de bekisting in de:
- dilatatievoeg .> 1 st
Oppervlak: 40,Dm2

Toepassen bekisting t.b. v. een sparing.
Betreft: dei nkassingen en sparingen in· de wanden

en de verjongde vloer in het midden-
tunnelkanaa 1

Bekistingsmateriaal ter keuze van deaanl'\élller
Sparingen t.b, v: afmeting aantal

in wanden
poec!erbluskast 550xB50x400llIll 2
in vloer
doorv. kabel 1adders 400:x200lIJIl 8 st
hijsluik 600)(800llIll 1 st
Voor overige inkassingen en detailmaatvoering
zie tek. 876

Aanbrengen plaat Alveolit.
Betreft : hetkopvlak t ,p. v . de dil atatievoeg .
Alveolit: dik 201llll
Ver1i jmen met een door de fabri cant
voorgesChreven 1ijm.

Aanbrengen in te betonneren voegstrip.
T.p.v. de diliatatie:
- moot 11 ->elk 1 voegstrip
Voegstri P. Vredestein type W9U-I
Incl. voorzt eningen 1. b.v. injekteren volgens
voorschri ft leveranci er

Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 161l1ll.
Betreft: aarding i n wandenen dak. nabij de

voegen
Totaal: 150.0 kg
Staalkwaliteit FeB220 HWLte lassen aan wapening
lassen h.o.h. 2.80 m in dwarsrichting
stortmoot
De·verrekening van het betonsta~l -. inc 1. het
buigen en knippen wordt geacht te zijn begrepen in
bestekspostnrs . 431010

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESUlTAATS-

VERPLICHTING

m2

st

m2

HOtVEElHEID
l3Cll.MSTOF

741.00 l

8886.00 l

40.00 l

44.00 L



Calandtunnel werkbestek Besteksdeel BOO-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BLADNR. : 191

~:::::::::

1,~'J:I.,III·~.•6MAC~.T.-R
KS

cHOOFOOE~~AL~~=
''''''TIC 1:2:3:4:5:6

'::t:'426062 422199

~

1426070 422199

:;1
/l426071 420114

]
.1111;~A<6072420134

J2~3422114
422199

420114

420201

'1':

[ l26083

IL084
I[ .~

II.~

420114

420134

[;.26085 422114

7. _

4.

.1.

.9.

OMSCHRIJVING

Aanbrengen beton t. b .v. wandenen dak.
Beton:
Toe te passen hulpstof vertrager (cretolent) .
vanaf 3.50 m boven de vloer over een hoogte
van 2.0 m
Oe verrekening van de cretolentwordt geacht te
zijn begrepen in deze post.

Aanbrengen wanden dienstengebouw.
Betreft: tussenwanden in de mictdengangvan het

dienstengebouw
zie tek. 843.
voor details zie tek. 870. 876 en 877

Toepassen bekisting t.b.v. eenwandvonni.g onder-
deel
Totaal 46.8 m2

.9.

Toepassen bekisting t.b. v . een sparing.
Betreft: de inkassingen en sparingen in de wanden

en het dek
Voor overige inkassingen en detailmaatvoering
zie tek. 876

Aanbrengen beton t. b. v . een wandvormigonderdeel.
Betreft: de wanden
Beton:

Aanbrengenwandendienstengebouw.
Betreft: schui ne buiten-. tussen wanden van het

di enstengebouw tot een ni veau van
ca. 6.250 + N.A.P..
zietek. 843
voor details zie tek. 870. 873. 876 en
877

Toepassen bekisting t.b.v. eenwandvonnig onder-
deel.
Totaal: 326.0 m2

.9.

Aanbrengen ondersteuningsconstructie t.b.V.
een bekisting.
Ondersteuningsconstructie voor de bekisting vol-
gens bestekspostnrts). 426083
Funderen op een onderliggende vloer

Toepassen bekisting t.b. v . een wandvormigonder-
deel.
Betreft: de schuine buitenwanden
Totaal: 122.0 m2
Toepassen centerpennen is niet toegestaan

Toepassen bekisting t.b. v . een sparing.
Betreft: de i nkassi ngen en sparil1g"'..ni n de wanden
Sparingen afmeting aantal

doorv. kabelgoot 500x200 lIIll 5 st
doorv . kabel ladder 500x200mm 8 st
deursponning p-9-l 830x1030mm 1 st
kruipgat 700><900mm I 5 st
ventilatie kokers ·60xl20mm I 8 st
Voor overige inkassingen en detailmaatvoering
zie tek. 876 en op de boUWkundigetekeningen

Aanbrengen beton t. b. v. een wandvormig onderdeel.
Betreft: de wanden

m3

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESUlTMTS-
VERPLICHTING

m3

st

st

803.00 L

A

4.20 L

A



92.40.03R Ca1andtunne1 werkbestek Besteksdeel BDD-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BLADNR. : 192

BESTEKS CATALOOlJSNlH4ER
POST- HOOFD- DEFICOOE
NI.lI+lERCODE 1:2 :3: 4:5:6

7. Beton:

426086 420202

426090 422199

426091 420201

••.c6092 .420116

,426093 420134

426094 422116 7.
426095 420202

4260%420117

426097 422117
7.

426100 422199

426101 420114

OMSCHRIJVING

Verwijderen van een ondersteuningsconstructie
t.b.V. eenbel<isting.
Ondersteuningsconstructie voorde bekisting vol-
gens bestekspostnrCs).: 426083

Aanbrengen vloer dienstengebDU'N.
Betreft: vloer van het dienstengebOti'Ntot een

niveau van ca. 6.550+ N.A.P..
zie tek. 843
voor details zie tek. 870. 873. 876 en877

4.

Aanbrengenondersteuningsconstructie
een bekisting.
Ondersteuningsconstructie voorde bekisting ve1-
gens bestel<spostnrCs). : 422102 en 422103
Funderen opeen onderliggende vloer

Toepassen bekisting t.b.V. een vloervormig onder-
deel.
Totaal: 473.0 m2

Toepassen bekisting t. b .v • een spari ng.
Betreft: de inkassingen en· sparingen i n de ,vloer
Sparingen afmeting aantal

dOOrv.HSkabel s200x200 .ll111 4 st
doorv. voedings kabe1s600xl5111lJl1 13 st
doorv. voedings kabel s 400xloo nll'l 7 st
hijsluik 600x8001lll'l 1 st
trapgat 1420x41901lII'I 1 st
oplegsponni ng 150X150x1420.ll111 1 st
vloerluik 600x800nm 4 st
vloerluik 450XSOOrrm 4 st
Voor overige .inkasstngen endli!tal1Oladt.vpeong
zie tel<. 876 en op de bouwkundigetel<eningen

Aanbrengen beton t.b. v . een vloervormig onderdeel.
Beton:

.9.

.9.

Verwijàeren van eenondersteuningsconstrueti e
t.b.V. een bekisting.
On<:il?rsteuningsconstructie voor de bekisting vol-
gEmsbestekspostnr(s).: 422102 en 422103

Toepassen bekisting t.b.v. eenpoervormig onder-
deel.
Betreft: randbekisring t.b.V. oostort
Totaal: 0.90 m2

Aanbrengen beton t. b. v . een peervormig .onderdee1.
Beton:

Aanbrengenwandendienstengebouw+
Betreft: schuine buiten- . tussen '.waJ1(jen,van.het

dienstengebouw tot. een niveau van
ca. 9.500 +N.A.P ..
zie tel<. 843
voor details zie tek. 870. en
877

Toepassen bek1sti ng t ,b. v . een wanctvOrmi9 onder-
deel.
Totaal: 509.Dm2

EEN- HOEVEELHEIDHElDRESUL TMTS-VERPLICHTING
m3

st 1.00 A'

m3

m3

st 1.00 A

80.00 L

135.00

0.35 L



Calandtunnel werkbestek Besteksdeel BDD-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BLADNR.: 193

BESTEKS CATALOGUSNl.M'1ER
POST- HOOfD- DEFrcOOE
NUMMERCOOE 1:2:3:4:5:6

.9.

420134

422114

420116

4.

.9.

7.

4.

ll1SCHRIJVING

De wanden van de entree ruimte en de gang van. het
dienstengebouw: oppervlakte-beoordelingsklasse I A
(t.b.v.in het zicht blijvend schilderwerK)
De overige wanden van het dienstengebouW:
oppervlakte-beüordelingsklasse IB

Aanbrengen ondersteuningsconstructle t.b.V.
een bekisting.
()ndersteuningsconstructie voor de bekisting vol-
gens bestekspostnr(s).: 426103
Funderen op een onderliggende vloer

Toepassen bekisting t.b.V. een wandvormig onder-
deel.
Betreft: de schuine buitenwanden
Totaa 1: 320.0 m2

..

.9.

Toepassen bekisting t.b.v. een sparing.
setrert: de inkassingen en sparingen in dewal'lden
Sparingen aflBèting aantal

doorv . voedingskabel s 200x200 rrm 4 st
doorv . voedingskabel s 400x400 rrm 2 st
ooorv: kabelgoten 400x200rrm 2 st
lucht toe- afvoer lOOOxlOOOrrm 1 st
nis t.b.V. brandhaspel 880x980X210 nm 2 st
doorv. 1uchtkal'laa1 rIJ 200-nm 7 st
doorv. koudwaterbui zen rIJ .200 nm 1 st
eoorv. koudwaterbui zen ifi· ·125 nm 2 st
doorv. koudwaterbuizen r/J lOOnm 6 st
doorv. koudwaterbui zen rIJ 80 rrm 6 st
deursponning p-3-r 1030X2225nm 1 st
deursponning p-4-r 1G30X2225llJIl 1 st
deursponning ST-3 1450X2750rrm 1 st
inspectieluik 840x840nm 2 st
Voor overige inkassingen en detailmaatvoering
zie tek. 876 en op de bouwkundige tekeningen

Aanbrengen beton t. b. v. een wandvormi9 onderdeel.
Betreft: de wanden
Beton:

Verwijderen van eenondersteuningsconstructie
t.b.V. een bekisting.
Ondersteuningsconstructi e voor de bekisting vo1-
gens bestekspostnrts).: 426103

Aanbrengen vloer dienstengebouw.
Betreft: vloer van het dienstengebouw tot een

niveau van ca. 9.750 + N.AJ' ..
zie tek. 843
voor details zie tek. 870. 873. 876 en
877

Aanbrengen ondersteuningsconstructie t.b.v.
een bekisting ..
Ondersteuningsconstructie voor de bekisting vol-
gens bestekspostnr(s).: 426112
Funderen op een onderliggende vloer

Toepassen bekisting t.b.V. een vloervormig onder-
deel.
Totaal: 443.0 m2

Toepassen bekisting t.b.V. een sparing.
Betreft: de inkassingen en sparingen in de vloer

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESllLTAATS-

VERPLICHTING

m3

st 1.00 A

HOEVEELHEID
BOUWSTOf

143.00 L



92AO.03R Ca1andtunne1 werkbestel<Besteksdeel BOD-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden .
d. d", 31máart 1999

BLADNR. :

OMSCHRIJVING
HOEVEELHEIO
RESUlTMTS-
VERPLICHTING

4261.15 420202

426120422199 Ä

426121 420114

426122..420201

4.
426123.••420114

426124 420134 t ,b. v.. een sPilring .
en spari ngen in de' wanden
af\neting aanta 1

doorv. kabelSloten 500x200illlll sst
doorv. .kabelgoten 400x200ma 2st
lucht afvoer 1000XIOOOlllll 1 st
doOrv.'.luchtkanaa 1 lOOOx.10GOIlJll 2st

.luchtkimaa 1 t/>20lJ llm 2st
nnjngp-3-11r 1030,X2225J11ll kst

cleursponningp-4-r . lGa0x2225l1J1) l.st
dei.ltspon(ling51-4- 1Ir '. 7~0x208SlIJI) 2 st
Voor overige jnkassingen •ende~i]lllQatvper'ing
zie tel<.. '876el'1op. de bouwkundigetékerringen

enheton t.b,v. eenwandvorm19 onderdeel.
: de wanden

.9.

426125422114

7.
426126 .420202 Verwijderen vàn.een ondersteuningsconstructie

t.b.v.een~isting.
Ondersteuningsconstruct iè.voor deheki sting vol-
gens bestékspost~r(s).: 426123

Aanbrengen vlöerdienstengebouw.
Betreft: vloer. van het diensten9èbouwtoteen

niveau van ca. 13.0GO+N.Ä.P ..

Ä426130

166.00

98.00 L



11,1~,r2,40. 03R
C3landtunnel werkbestek Besteksdeel 800-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BLADNR. : 195

BESTEKS CATAlmUSNlJIMER
POST- HOOFD- DEFICOOE
NUMMERCODE 1:2:3:4:5:6

I
~1426131 420201

4.
420116

420134

::::::::1, .9.'«.;.::

~426134 423299

~426135 422116
7.

r35 420202

'~]ll26140 422199

1::[::111

tr
:::;:;:::

!<6141 420114

.
•••·426142 420201

I 4,
/?~;
''('426143 420114

:::::::::'

1l1~ 422114

n?11)' 7.

:1:~26146 420202

OMSCHRIJVING

zie tek. 843
voor details zie tek. 870. 873. 876 en
877

.9.

Aanbrengenondersteuningsconstructie t.b.V.
een bekisti.ng.
Ondersteuningsconstruetie voor de bekisting vol-
gens bestekspostnr(s).: 422142 en 422143
Funderen opeen onderliggende vloer

Toepassenbeki st i ng t. b. v. een vloervormt 9 onder-
deel.
Totaal: 316.0 m2

Toepassenbekisting t.b. v . een sparing.
Betreft: de inkassingen en sparingen in de vloer
Spari ngen afmeting aanta1

lucht afvoer lP 300 llIll 1 st
lucht toevoer 1000x2500 llIll 1 st
doorv. 1uchtkanaa1 lP 200 llIll 1 st
dakluik 700x1250 llIll 1 st
Voor overige inkassingen en detai1maatvoering
zie tek. 876 en op de bouwkundige tekeningen

Aanbrengen in te betonneren hijsoog.
Totaal: 1 hijsoog
De levering van de benodigde onderdelen geschiedt
volgens het bouwkundige besteksdeel BDO-3320-02

Aanbrengen beton t.b. v . een v1oervormt9 onderdeel .
Beton:

Verwijderen van eenondersteuningsconstructie
t.b.V. een bekisting.
()ndersteuningsconstruetie voor de bekisting vol-
gens oestesspostnrts). 422142 en 422143

Aanbrengenwandendi enstengebouw.
Betreft: schuine buiten-. tussen wandenvan het

dienstengebouw tot een niveau van
ca. 13.970 + tot 14.970 + N.A.P..
zie tek. 843
voor detai1s zie tek. 870. 873. 876 en
877

Toepassenbekisting t.b. v. een wandvonnig onder-
deel.
Totaal 60.0 m2

Aanbrengen ondersteuningsconstructie t.b.V.
een bekisting.
Ondersteuningsconstructie voor de bekisting vol-
gens bestekspostnr(s).: 426143
Funderen op een onderliggende vloer

Toepassenbekisting t.b. v, een wandvonnig onder-
deel.
Betreft: de schui ne bui tenwanden
Totaal: 215.0m2

Aanbrengen beton t. b. v. een wandvonnig onderdeel
Betreft: de wanden
Beton:

Verwijderen van een ondersteuningsconstructie

EEN- HOEVEELHEID
HElD RESULTAATS-

VERPLI CHTJNG

m3

st 1.00 A

m3

HOEVEELHEID
~OF

91.00 L

44.00 L



92.40.03R Calandtunnel werkbestek Bestekscteel 800-332Q-Ol
Civieltechnische werkzaantleden
d.d. 31 ~art 1999

BlAONR . 196

BESTEKS CATAUXiUSNl.t+1ER
POST- HOOFD· DEFlCODE
NtMR CODE 1:2:3:4:5:6

426150 ·422199

426151420201

426152 420116

(M;CHRIJVING

t.b.v. een bekisting.
Ondersteuningsconstructie voor de bekisting vol-
gens bestekspostnr(s).: 426143
Aanbrengen dak dienstengebouw. st
Betreft: dak van hetdienstengebOllW tot. een mveau

van ca. 14.300 + tot 15.300 + N.A.P ..
zie tek. 843
voor details zie tek. 870.873. 876 en .
877

4.

Aanbrengen ondersteuningsconstructie t.b.v.
een bekisting.
Ondersteuningsconstructie voor de beki st i ng vo1-
genS bestekspostnrfs).: 422162
Funderen op een onderliggende vloer

Toepassen bekisting t.b. v.eenvloervormigonder-
deel.
Totaal: 262.0 m2
Aanbrengen beton t.b. v . een vloervormi90l1derdeel.
Beton:

426153 422116
7.

426154 425199

426155 420202

426160 422199

426161 420102

426162 420131

426163 420131

426164 423301

426165423299

.1.

Afwerkenbeton oppervlakken.
Betreft: de bovenkant van het dak
Totaal: 262m2
Afwerken d.m.v. vlinderen

Verwijderen van eenondersteuningsconstrtlctie
t.b.V. een bekisting.
Ondersteuningsconstructie VOOrde bekisting vol-
gens bestekspostnr(s).: 422162
Aanbrengen vloeren.
Betreft: de lllOten12 t/rn 19

zie tek. 842 en 844
voor details zi e tek. 870. 876 en 877

Aanbrengenwerkvloer.
Oppervlak: 5825.0 m2
Beton. 1aagdikte 70 mn

Toepassen randbekisting.
Betreft: de bekisting aan de langszijde van de

vloer
Opperv1ak: 374.0 m2

Toepassen randbekisting.
Betreft: de beKisting in de:
• dilatatievoeg -> 8 st
Oppervlak: 300.0 m2

Aanbrengen in te betonneren voeçstrtp:
T.p.v. de diliatatievoegen:
-moten 12 t/rn 19 ->elk 1 voegstrip
Voegstrip. Vredestein typeW9U-I
Incl. voorzi.eningen t.b. v . injekteren volgens
voorschrift .leverancier

Aanbrengen in te betonneren strip.
Onder vloer t.p.v. dilatatievoeg
Totaal: 280. Om
Voegstrip: afmeti 250x6 ft
staalkwal iteit Fe 8
Voor aanbrengen. de stMp gedeeltelijk bestrijken

9.

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTMTS-

VERPLICHTING

1.00 A

8.00 A

m3

lil

ton

HOEVEELHEID
~TOF

82.00 L

408.00 L

280.00 L

3.30



calandtunnel werkbestek Besteksdeel BDD-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BLADNR.:197

BESTEr(S CATALOGUSNlMR
POST- HOOFD- DEF1CO!JE
Nl.M'1ER CODE 1:2:3:4:5:6

:~f~~1i!~~
Ï~Wl
;:,
j
iF61B2

;::::::::;

,,:::~26183

T
'::::::::;

422199

420102

420131

420131

429999

9.

7.

.9.

Q\1SCHRIJVING

met bitumen
De voegstrip voorzien van ankers:
Ankers: 250x30x6llJ1l. Fe 360 B
Bevestiging: 2 zijdig lassen. las a=3 rrm
Laslengte : 50 mm/las
Conservering alle stalen onderdelen thermisch
verzinken

.9.

Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijnvan16 llJll.
Betreft: aarding in de vloer. nabij de voegen
Totaal: 880.0 kg
Staal kwaliteit FeB 220 I-WLte lassen aan wapening
Lassen h.c.h. 2.80m in dwarsrichting per
stortmoot
De' verrekening van het betonstaal. incl. het
buigen en knîppenwordt geacht te zt jn begrepen in
bestekspostnrs . ' 431010

Toepassen bekisting t.b.V. een sparing.
BeVeft: spar; ngin v loer t. ti .v. afvoer hemelwater
Sparingen afmeting aantal

Straatkolken 600x430x100 nm 16 st
Voor overige inkassingen en detailmaatvoering
zie tek. 876

Aanbrengen plaat Alveol;t.
Betreft: hetkopvlak t.p.v. de dilatatievoeg.

m.u.v. voeg 19/20 (Lv.m, afzinkkrachO
Alveol tt: dik 20rrm
Verlijmen met een door de fabricant
voorgeschreven 1ijm.

Aanbrengen in te betonneren leiding van PVC-buis,
Betreft: de afvoerleidingen van hemelwater naar de

middenpompke1der
Totaal: 16 st
Buis met hulpstukken. klasse 41
r.o.v. de voegen komeetmoffen gebruiken enorrwik-
kelen met ai rex (d=20 ,llJIl)
Nominale middenijn250 rrm
Verbinding d.m.V. rubbermanchet

Aanbrengen beton t. b. v . een vloervorm g onderdeel.
Beton:

Aanbrengen vloeren .
Betreft: de noot 20

zie tek. 844. voor details zie tek. 870.
872. 876 en 877

.9.

.1.5.

..

.1.

Aanbrengen werkvloer.
Oppervlak: 728.0 m2
Beton. laagdikte 70 rrm

Toepassen randbekisting.
Betreft: de bekisting aan de langszijde van de

vloer
Oppervlak: 65.0 m2

Toopassen randbekistîng.
Betreft: de bekisting in de:
- zini<voeg -> 1 st
Oppervlak: 157.0 m2

Aanbrengen prefab betomen oplegbalk .

EEN- HOEVEELHEID
HELD RESULTAATS-

VERPLICHTING

st

m2

m3

st 1.00

HOEVEELHEID
BOUWSTOF

560.00 L

300.00 L

334.00

6262.00 L

A

51.00 L



92.40.03R Calandtunnel werkbestek Besteksdeel BOI)-3320"01
CivielterJmi scne werkzaalltleden
d.d. 31 maart 1999

BLADNR. : 198

BESTEKS
POST-
NtMR

O'1SCHRIJVING

426185 .429999

Betteft: .oplegbalk IPE-profiel
Totaa1: 33.5 m
Beton balk 450x12Oûmn:
Wapening: Staalkwaliteit FeB 500HWL.
In te storten. oplegging:
~ Hoekstalen L 200xl00x10 llJll-. het.hoekprofioel
voorzien van aangelaste dubbele ankers:
lP 12 mn lang 400mn h.o.h.50011lll

Staalkwaliteit Fe 360
Cooserveri ng alle stalen onderdelen therrrtisch
verzinken
De balk sten en i n cementspecie

Aanbrengen in te betonneren IPE-profi el.
Betreft: het uiteinde van moot 20
Totaal: 36.0 m .
Profiel lPE-500 voorzien. van:
-verstijVingsschotten. dik8lli11. n.e.n, LOm
- ...•~. i~~~~5i~~dt~/.a. vOl9ensQEEL..I I I.
- waterdicht aan te •lassen dopmoeren M24.
11.0.h. 150m'll

-aan. onder-en bovenzi jdeprofiel te .lassen
stalen strippen 20xIl}x300l1111.h.o.h. 300llill.
2zijdig lassen. las a= 3 m'lI. 50 !IJll!las

Staalkwal iteit Fe 360 B
COnserveren, ••.Totaa.l: 6B.I}m2
Stralen: reinheidsgraadsa 2.5. volgens. ISO-Norm

8501 - 1: 1988
COnservering:
Kleur: Nader •door de di reet i e te bepalen
-> 1 primer laag zinkepoxy met een droge

laagdikte van 6Dmicrometer
Benodigdever'duooi ngsmaterialenbi Jleveren
Beschactigingenaande cQl1Seryeringbijwerken
volgens hetbovengenoerrde.· conserveMngssysteem.
De hieruit voortvloeiende kosten worden geacht te
zi jn begrepen. in dezebeStekspost .

Aanbrengen in te betonneren DEMU ankers.
Betreft: zi nkvoeg
DOOdoorkoppelankers 2011}-jfl16/M20 lang 800 mn
Staal kwaliteit FeB 500 fftIL

426186 429999

"'5187 429999 Aanbrengen in te betonneren aanslagen.
Betreft: de aanslag t.b. v . de kopschotsti j1 en

van de zinkvoeg
Ontwerp Ol1deraanslag ter keuze van de aannemer
Berekeningen en tekeningen. liO1gensbestekspostnr .
820010
De benodigde materialen tijdelijk ter beschikking
stenen. niet ••terugwinbare materi alen 1everen
Conserveren:
Stralen: retnheidsgraad sa 2.5. volgens ISO-Norm

8501.·- 1 : 1988
Conservering:
Betreft de· dagzi jde
Kleur : Nader(joor de di reet ie te bepalen
->1 primerlaagzinkepoxymeteen droge

laagdikte .van 60.miCrometer
Benodigde verdunning?materialen bijleveren
De .I:;osten voorconseryeren worden geacht te zijn
begrepen i ndeze bestekspast
BeSChadigingen aan .•~.conservering bijwerken
volgens hetbóve~e conserveringssysteem.
De hi eruit voortvloeiende kosten wordengeilCht te

EEN- HOEVEElHEID
HEIO RESULTMTS-

VERPL ICHT1t'1;

st

18.00 L

770.00 L

48.00

3:25
36.00
72.00

240.00 L

240.00 L

4.10 L

385.0Q L



Calandtunnel werkbestek Besteksdeel BOD-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BlADNR. : 199

i!"!!!i!iBESTEKS CATAlOOUSNlMR
'J':::::::' POST- HOOFD-lOEF! CODE
". NI.M'-1ER CODE 1:2:3:4 :5:6

~426l88 421105

~

~426191 423101,

Mf~26201420114

~5m~

420134

422116

422199

9.

.9.

.9.

.1.5.

7.

.3..
.9.

.9.

.9.

OMSCHRIJVING

zijn begrepen in deze bestekspost.

Aanbrengenbetonstaa 1 met kermidde11i jn van 16 sm,
Betreft: aarding i n de vloer. nabij de voegen
Totaal: 110.0 kg
Staalkwaliteit FeB 220 tML te lassen aan wapening
Lassen h.o.h. 2.80 m in dwarsrichting per
stortmoot
De verrekening van het betonstaal. incl. het
buigen en knippen wordt geacht te zijn begrepen in
bestekspostnrs . 431010

Toepassen bekisting t.b.V. een sparing.
Betreft: sparing in de vloer t.b.V. afvoer

lekwater
Sparingen afmeting aantal

Straatkolken 600x430xîOOmm 2 st
Voor overige inkassingen en detailmaatvoering
zie tek. 876

Aanbrengen in te betonneren leiding van PVC-buis.
Betreft: de afvoerleidingen van lekwater naar de

middenpompke1der moot 20
Totaal: 2 st
Buis met hulpstukken. klasse 41
T.p. v. de voegen komeetmoffen gebruiken en oowil-
kelen met airex (d",20 1lTIl)
Nominalemiddellijn 250 llTIl

Aanbrengen beton t. b .v . een vloervorm g onderdeel.
Beton:

rengen tussenwanden.
Betreft: de tussenwanden middentunnelkanaal Van de

moten 12 tlrn 20.
zie tek. 842 en 844
voor details zie tek. 870. 876 en 877

Toepassen bekisting t.b.V. een wandvormigonder-
deel.
Oppervlak: 3880.0 m2

Aanbrengen hittewerendebekl edi ng.
Betreft: de wanden vanaf 3450 mmboven asfaltlaag

in de verkeerskokers
Beplating: Promatect H. dikte 27mm
Verankeren door loodrecl1t i n de platen geschroef -
de snelbouwsChroeven4.5x50 1lTIl. RVS. 12 per m2
De platen opnemenin de bekisting

Toepassen bekisting t.b.V. een sparing.
Betreft de inkassingen en sparingen in de wanden
Bekisting met glad plaatmateriaal
Sparingen afmeting aantal

vluchtdeur 205Oxl05Ox500llTIl 4 st
hulppost 1450xl45Ox500llTIl 10 st
inkassing aanlicht
armatuur 378xl07x140 llTIl 4 st
Voor overige ;nkassingen en detaHmaatvoering
zie tel<. 876

Aanbrengen betonstaal if> 16 llTIl en aardplaten.
Betreft: aarding in wandenmiddentunnelkanaal.

nab; j voegen

EEN-
HEID

m

m3

st

m2

st

HOEVEELHEID
RESULTMTS-
VERPLICHTING

A

HOEVEELHEID
BOWSTOF

42.00

1100.00 L

570.00
6840.00

L

L



92.40.03R calandtunnel werkbestek Besteksdeel Boo-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BLADNR. : 200

BESTEKS CATALOGlJSNl.MR
POST-HOOR}· DEFICOOE
NLMR CODE 1:2:3:4;$:6

426205 422114
7.

5210 422199

426211 420135

426212· 422199

426213 429999

426214 579999

426215420114

426216 420131

.9.

.1.

OMSCHRIJVING

Totaal 90,0 kg
Koppelstaven .t/I 16 lTIlltussen aardplaten en
aard; ngswapening •
Staalkwaliteit FeB 220 HWL aan
wapening
Lassenh.o.h. 2.80m in dwarsrichting per
stortmoot
Cadwelà aardplaten: fabrikaat van Heiden st

code 185900.
railcannr.JS •SOOA

oe staven d,m.v. lassen verbinden aan de aard-
platen en aardingswapening
De verrekening van het betonstaal .. loc} .. het
buigen. en •knippen wordt geacht. te zijn begrepen in
bestekspostnrs. 431010

Aanbrengenbetoo t. b. v. €el'lwandvormig onçlèrçlee1
Beton:

AanJ:jrengenwandenen. dak in"situ tunnel.
Betreft; de buitenwanden en .het dak van de 1lJOten

1Zt/m 19.
zie tek.842
voor details

Toepassenbinnenbekisting Lb. v.een koker.
Betreft :debinnenbeki stingvoor kokers

ak: 6732.0 m2
en centerpennen is niet toegestaan

Koelen beton.oe. benodigde capaciteit voor de koeling· bepalen
Tekeningen en spannings- en .temperatuurbereke-

makerlvan de te koelen betonconstructie
koppelsenkoelbuizenaanbrençJen

tenm.b. v: water .en een
atie •met•regelbaar debiet

buizen afpersenmetO.2MRa
Temperatuur ontwikkeling tijdens· het· koelproces
d.m.v . autOlllattscne •schMjvers volgen
De niet terugwinbare materialen leveren. overige
materi al en tijdel ijk ter beschikking stell en

Vullen koell eiài ngen.
Betreft: de koeleidingen genoemdin bestekspostnr.

426212
oe koelleidingen scnoonblazenen vullen
met cementgrout.
cementgroutmet trtcesa 1 Hl81

Aanbrengen hittewerende bekleding.
Betreft :de plafOOàsen de wanden vanaf?450 lTIll

bovenasfaltlaa9 Jrcleverkeerskokers
Beplating: Promatect.H.dlkte27 ll'Ill .•
Verankeren door lClodrechtinqe. platen geschroef-
de snelbouwschroeven 4.SxPOItlll»Ó. RVS. 12 per ro2
oe platenoPllemel'l in de bekisting

Toepassen bekisting t.b.v.eenwandvormig onder-
deel.
Betreft: de buitenzijde van tunnel
Oppervl ale: 2190. 0 m2
Toepassen centerpennen is niet toegestaan

Toepassen randbeki sMng.
Betreft: de bekisting in de:

EEN· HOEVEELHEID
HEID RE5ULTAATS-

VERPLICHTING

m3

8.00

HOEVEELHEID
BOUWSTOF

5885.00 L

70625.00 L

36.00 L

903.00 L



03R Calandtunnel werkbestek Besteksdeel BOO-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BLAONR.: 201

BESTEKS CATALOGl.JSNtJIMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMERCODE 1:2:3:4:5:6

~42621l 420134

420099

423301

I
']426221

\:[:~26222

1

421105

423299

'::::::::;

Q~26223 422199

9.

9.

..

.9.

..

.9.

OMSCHRIJVING

.9.

- dilatatievoeg -> 8 st
Oppervlak: 426.0 m2

Toepassen bekisting t.b.v. een sparing.
Betreft de inkassingen en sparingen in de wanden
Sparingen t.b.v. afmeting aantal

poederbluskast 550x850x400mn 6 st
Voor overige inkassingen en detailmaatvoering
zie tek. 876

Aanbrengen plaat Alveolit.
Betreft: het kopvlak t.p.v. de dilatatievoeg.

m.u.v. voeg 19/20 (r.v.m. afzinkkracht)
Alveolit: dik 20 rrrn
Verlijmen met een door de fabricant
voorgeschreven lijm.

Aanbrengen in te betonneren voeçstrtp.
T.p.v. de dHiatatie:
- moten 12 tlm 19 -> elk 1 voegstrip
Voegstrip. vredestetn type W9U-I
Incl. voorzieningen t.b.V. injekteren volgens
voorschrift leverancier

Aanbrengen betonstaalmet kenmidde11i jn van 16 rrrn.
Betreft: aarding in wanden en dak. nabij de

voegen
Totaal: 1200.0 kg
Staalkwaliteit FeB 220 HWlte lassen aan wapening
Lassen h.o.h. 2.80 m in dwarsrichting per
stortmoot
De verrekening van het betonstaal. incl. het
bui gen en knippen wordt geacht te zt jn begrepen in
bestekspostnrs . 431010

Aanbrengen in te betonneren frame.
Betreft: frame t.b.v. ventilatoren moten 13 en 19
Totaal: moot 13 1 x 8 st

moot 19 2 x 4 st
Frame: levering via E/M deel bestek
Uitvoering: thermisch verzinkt

Aanbrengen beton t. b. v. wanden en dak.
Beton:
Toe te passen hulpstof vertrager (cretolent).
vanaf 3.50 m boven de vloer over een hoogte
van 2.0 m
De verrekening van de cretolent wordt geacht te
zijn begrepen in deze post.

Aanbrengen wanden en dak.
Betreft: de buiten wanden en het dak van moot 20.

zie tek. 844. voor details zie tek. 870.
872. 876 en 877

Toepassen binnenbekisting t.b.v. een koker.
Betreft: de binnenbekisting voor kokers
Oppervlak: 835.0 m2
Toepassen centerpennen is niet toegestaan

Koelen beton.
De benodigde capaciteit voor de koeling bepalen
Tekeningen en spannings- en temperatuurbereke-
ningen maken van de te koelen betonconstructie
Tnermokoppels en koelbuizen aanbrengen

EEN- HOEVEELHEID
HElD RESULTAATS-

VERPLICHTING

m2

m

m3

st 1.00 A

HOEVEELHEID
BOUWSTOF

375.00 L

364.00 L

8895:00 L



92.40.03R calandtunnel werkbestek Besteksdeel BOO-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BLAONR.: 202

BESTEKS CATAUB:J$NlM1ER
POST- HOOFD- OEFlCOOE
NUl'+1ERCODE 1:2:3:4:5:6

426233· 429999

426234 579999

426235 420114

426236 •420131

426237 420134

426238 423301

426239 421105

426241 429999

9.

9.

CffiCHRlJVlNG

.1.

Koeling· verrichten m.b.V. water·en êen
pomp.installatie met regelbaar debiet
Koelbuizen afpersen met 0.2 MPa
Temperatuurontwikke 1ing tijdens hetkoelproces
d.m.v. automatische schrijvers volgen
De niet terugwinbaremateriillen leveren. overige
materi a1en ti jdel i jk terbesçhikki ng .ste Hen

Vunen koelleidingen.
Betreft: de koeleidingen genoemd·i n bestekspostnr.

426232
De koelleidingen schoonblazen en vullen
met cementgr'Qut.
Cementgrout .•lllet trtcosa 1 H181

Aanbrengen hittewel"ende bekleding.
Betreft: de plafonds ende wanden vanaf 3450 rrrn

boven asfalt 1aag in de verkeerskokers
Beplating: Pranatect H. dikte 27·rrrn
Verankeren door loodrecht in de platen gesthroef-
desnelbouwschroeven 4.5X50 .1lJll •• RVS. 12per.m2
De platen opnemen in debelcisting

~ssen bekistingt.b.v. een wandvormigonder-

Betreft: de buitenzijde van de tunnel
Oppervlak: 2S0,0m2
Toepassen centerpennen is niet toegestaan

Toepassen ral1dbeki st i ng .
Betreft: de bekisting in de:
- zinkvoeg -> 1 st
ppervlak: 96.0 m2

ssenbeki sting t.b.v. een sparing.
eft deinkaSSingen en sparingen in de wanden
ingen t. b. v . afmet i ng aanta 1

afpersen O-profiel 300x400x300 ll1ll 1 st
poederbluskast 550x8SOx400rrrn 2 st
Voor overige inkassingen en detai.lmaatvoering
zie tek. 876

.9.

.9.

Aanbrengen i n te betonneren voeçstr-ï p.
T.p.v. de dilatatie:
-moot 20 -> 1voegstrip
Voegstrip . Vredestein type W9U-J
Jnel. voorzieningen t.b. v. injekteren volgens
voorschrift leverancier

Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 16rrrn.
Betreft: aarding i n wanden en dak. nabi j de

Vöegen
Totaal: lSO.0kg
Staallcwaliteit FèB 220 HWI. lassen aan wapening
Lassen h.o.h.2.BQ m in dwarsrichting per
stortmoot
De·verrekeni ng van hetbetonstaa 1. inel ..•het
buigen en knippen wordt geacht te zijn begrepen in
bestekspostnrs . 431010

Aanbrengen in te betonneren IPE-profiel.
Betreft: de uiteinden van de tn-sttu tunnel

- moot 20
Totaal: 46.0m
Profiel lPf-SOO voorzien van:

HOEVEELHEID
HElD RESULTAATS-

VERPLICHTING

m

HOEVEELHEID
BOUWSTOF

736.00
8828.00 L

47.00 L

4.20 L



1iiiiliil92.40.03R calandtunnel werkbestek Besteksdeel BDD-3320-01Civieltechnische werkzaamhedend.d. 31 maart 1999
BlADNR. : 203

BESTEKS CATALOGUSNUMMERPOST - HOOFD- DEFlCODENUMMER CODE 1:2:3:4:5:6

429999

l[~6243 422199
......:;:'

422199

420114

422114

(}1SCHRIJVING

7.

- verstijVingsschotten. dik 8 mmo h.o.h. 1.0 m. met injektiespons (E.e.a. volgens DEEL 111.art. 42.86.01. lid 3)- waterdicht aan te lassen dopmoeren M24.h.o.h. 150 mm- aan onder- en bovenzijde profiel te lassenstalen strippen20xl0x300 mmo h.o.h. 300 mmo2 zijdig lassen. las a= 3 mmo 50 mm/lasStaalkwaliteit Fe 360 BConserveren: Totaal: 1068.3 m2Stralen: reinheidsgraad 502.5. volgens ISO-Norm8501 - 1 : 1988Conserveri ng:totaal: 87 m2Kleur: Nader door de directie te bepalen
-> 1 primerlaag zinkepoxy meteen drogelaagdikte van 60 micrometerBenodigde verdunningsmaterialen bijleverenBeschadigi ngen aan.de conservering bijwerkenvolgens het bovengenoemde conserveringssysteem.De hieruit voortvloeiende kosten worden geacht tezijn begrepen in deze bestekspost.
Aanbrengen in te betonneren aanslagen.Betreft: de aanslag t.b.v. dekopschotstijlenvan de zinkvoeg in het dakOntwerp bovenaans 1ag ter keuze van de aannemerBerekeningen en en tekeningen volgens besteks-postnr. 820010De benodigde materialen tijdelijk ter beschikkingstellen. niet terugwinbare materialen leverenConserveren :Stralen: reinheidsgraad Sa 2.5. volgens ISO-Norm8501 - 1 : 1988Conservering:Betreft de dagzijdeKleur: Nader door de directie te bepalen
-> 1 primerlaag zinkepoxy met een drogelaagdikte van 60 micrometerBenodigde verdunningsmaterialen bijleverenDe kosten voor conserveren worden geacht te zijnbegrepen in deze bestetspostBeschadig; ngen aan de conservert ng bijwerkenvolgens het bovengenoemde conserveringssysteem.De hieruit voortvloeiende kosten worden geacht teztjn begrepen in deze besteespost .
Aanbrengen beton t.b.v. wanden en dak.
Beton:Toe te passen hulpstof vertrager (cretolentJ .vanaf 3.50m boven de.vloer over een hoogte
van 2.0 mDe verrekeni ng van de creto 1ent wordt geacht teztjn begrepen in deze post.
Aanbrengen frontwand op dak in-situ tunnel.Betreft: de wand op het dak van moot 20.zie lek. 844. voor details zie tek. 870
Toepassen bekisting t.b. v. een wandvormig onder-
deel.Totaal: 550.0 m2
Aanbrengen beton t.b.v. een wandvormi g onderdeel.Betreft: de frontwand
Beton:

EEN- HOEVEELHE ID HOEVEELHEID
HEID RESULTMTS- BOUWSTOF

VERPLI CHTING
st 46.00
m 93.00 L
st 310.00 L
st 310.00 L

ltr 5.20 l

m3

st 1.00 A

268.00 L



92.40.03R Calandtunnel werkbestek Besteksdeel BOD-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BLADNR. : 204

EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
HEID RESULTMTS- BOUWSTOF

VERPLICHTING

st 1.00 A

BESTEKS CATALOOUSNtMR
POST- HOOFD- DEFICODE (}1SCHRIJVING
NtMR CODE 1:2:3:4:5:6

426260 429999 Aanbrengen kopschot .
Betreft: kopschot .moot 20

voor tijdelijke dichting in-situ tunnel
Kopschot door aannemer te ontwerpen. voorzien van
tekeni ngen en berekeningen.
Tekeningen en berekeningen aan de directie ver-
strekken op de wijle zoals aangegeven in deel 3,
artikel 65.07.01
- Hetkopschot samenste11enuitbeton en stalen
profielen

- Het kopschot. voorzien een waterdichte· deur en
de benodigde doorvoeren.

- Hetkopschot met· a11e daarin verwerkte
onderdelennt>etwaterdicht zijn

• Stortnaden.en.centerpennen afplaiQ(enmet
gewapendmastiek

oe benodigde materialen tijdel ijk terbeschi kking
stellen. niet terugwinbare materialen leveren

65
426510 429999

AFBOUW

426520 429999

Injecteren vöegstrip. st
Betreft: voegstrip t.. p. v . di 1atati evoegen

11/12 t/m 19120 van toerit oost
voor details zie tek, 870 ..•

Injecteren met epoxyhars met een druksterkte van m
85 N/lIJll2en een vtskosrtertvan.ce. 150 cp bij
25 graden C.
Na injecteren. injektiebuis afdkhtenmet afdekdop
Injectiespari ngen vu11en met epoX,YlllOrte1

Aanbrengen voegprofiel. st
Betreft: voegafwerking in de vloer van de

verkeerskokers t.p, v.di1atatievoeg
11/12 Urn 19120 van toerit oost
vOOrdetails zte tek. 870

- Vloer ->(binnenzijde)
Opbouwvoegafdichting:
• holle ruimte tussen alveolit en rubberprof;el
aanboren op afvoerleiding
TrelleborgBakker rubber profiel m
type TB ESC 45/44CJ;

- laagje zt 1verzand dik ca. 6 mn 1tr
Carifalt dik ca. 25 1lIil: ltr

De rubber protiel en tot in de wanden doorzetten en
als één geheel aanbrengen.

426530 439999 st

426531 439999

Aanbrengen pIaat i n IPE-prort e1.
Betreft: de stalen constructie onderdelen t.b.V.

z; nkvoeg mbot 20
voor details zie tak. 872

Aanbrengen in te lassen plaat.
Totaal: 82.0 m
Staal plaat: 468 x 15 llIil
~taalkwaliteit: Fe 360 B
Klem::onstructie t.b.v. kopvlak moot 20. bepalen
a.d.v. rubber afdichti ngsprofi el
Möot21: Kopvlakkeninmeten. plaat zuiver contra

mallen aan aanliggend. tunnel~lementen
lassen in IPE-50o.
Natlet inlassen een onafhankelijke
controle meting uitvoeren.

COOservering:
Totaal: 38.5m2
Stralen: reinheidsgraad Sa 2.5. volgens lSO.,Norm

ton

9.00 A

18.00 A

1.00 A

770.00 l

313.00 l

56:rrO l
523.00 l

4.50 L
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BlADNR. : 205

G1SCHRIJVING

8501- 1 : 1988
Conservering:
Betreft de dagzijde
Kleur: Nader door de directie te bepalen
-> 1 primerlaag zinkepoxy met een droge

laagdikte van 60 micrometer
Benodigde verdunningsmaterialen bijleveren
De kosten voor conserveren worden geacht te zt jn
begrepen i n deze bestesseest
Beschadigingen aan· de conservering· bijwerken
volgens het bovengenoemdeconserveringssysteem.
De hieruit voortvloeiende kosten worden geacht te
zijn begrepen i ndeze besteespost .

Injecteren tussen beton en IPE-profiel.
Betreft: hetinjectiesponsje achter het IPE-

profiel
Injecteren met epoxYhars met een druksterkte van m
85N/lml2en een viskositeit van ca. 150cp bij
25 graden C.
Injectiesparingen vullen met krimparme cement-
gebonden injectiemortel.

Injecteren tussen IPf-profiel en staalplaat.
Betreft: ruimte tussen IPE-profiel en in te lassen

plaat
Totaal: 82.0m
Injecteren met krimparme cementgrout
Cementgrout met trtcosa 1 H181 (22.26ltr/m) ltr
Na injecteren nacontrole of ruimte geheel gevuld
is

Aanbrengen gel ei debarrier . wand
Betreft: de geleidebarrier in de in-situ tunnel

west. moot 11 t/m 20.
zt e tek. 842 en 844
voor detail s zt e tek. 870

Hoeveelheden:
noordelijk koker zuidel~jke koker

in mmm
Moot noordwand zuidwand noordwand zuidwand

11 20.90 20.90 20.90 20.90
12 20.90 20.90 20.90 20.90
13 20.90 20.90 20.90 20.90
M 20.90 20.90 20.90 20.90
15 20.90 20.90 20.90 20.90
16 20.90 20.90 20.90 20.90
U 20.90 2Q9O 20.90 20.90
18 20.90 20,90 20.90 20.90
19 20.90 20,90 20.90 20.90
20 20.90 20,90 20.90 20.90

Totaal 4 elementen voorzien vaneen sparing
t.b.v. vluchtdeuren
Totaal 4 barriers voorzien van een in te storten
frame t.b.V. RVSplaat

Aanbrengen geleidebarrier.
Totaa1: 822.0 m
Afmetingen: lengte max. 4.00 m. per element.Beton:
cement CEM I
Toe te passen hulpstof MHKKugeln blijvend in
konstruktie 1.7 kg/m3
Totaal 4 elementen voorzien van:
- een sparing tb.v. vluchtdeuren

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESUlTMTS-

VERPLICHTING

ltr

40.00 A

kg

HOEVEELHEID
BOl.JWSTOF

2.30 L

82.00 L

1830.00 L

147.00 L

250.00 L
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BLADNR. : 206

BESTI:KS CATALOOUSNI.H'lËR
POST - HOOFD- DEFICOOE
N!J1'fERCOOE 1:2:3:4:5:6

426552 429999

426553 429999

426560 429999

426570 429999

()4SCHRIJVING

Oe profielen:
- achtervullen met zandcement-specie dik 25 mn
- ondervu11en met kri mparmecementgebonden

mortel dik 20 mn.
In sponning tussen wand en profiel:
- wand en achterzijde barrier. cementhuid

verwijderen
- voor aanbrengen thormaseal moet beton •een

temperatwr hebben van 20. oe.
thormasea130xI5/20 vulling aanbrengen

Voegentussen barriers onderling voorzien van
- Alveolit
- Atrex 20x15 mn

Aanbrengengeleidebarrier
Betreft :ge leidebarri ers t. p. v. het inlaatrooster

moot U
Totaal: 4
Beton:
cement eEMI
Toe te passen hulpstof M1KKugeln plijvendin
konstruktie 1.7 kg/m3
Totaal 4 elementen voorzien van een RVS-frame
t.b.V. RVS-plaat
Oe barriers voorzien van:
Oe profielen:
- achtervullen met zand-cement specie dik 25 lIIll
- •opleggen. op thermi seh verzinkt hoekstaa 1

IOOxIOOx8I11ll. bevesti gen. met. thermisch verzinkt
chemisch alllcerM16. n.o.n. SOOIllll

- Neopreenstrip dik4 mn. breed 80 lIIll over de
gehele lengte.

cBevestigend.m.v. boorankers Ml6
In sponning tussen wand en profiel:
- wanden achterzijde barrier cementhuid.

verwijderen
- voor aanbrengenthormasea 1 moet beton een

temperatuur hebben van 20 oe.
- thormaseal30x15/20 vulling aanbrengen
Voegentussen barriers onderling voorzien van:
- Alveolit
-Airex 20xl5mn

Aanbrengen RVSplaat
Betreft: de RVSplaat op de geleidebarriers t.p. v.

pornp.kelder.
RVSplaat: dik 10 mn. voorzien van knevel-

constructie

Aanbrengen voegprofiel.
Betreft: voegafwerking t.p.v. dilatatievoeg

U/I2 t/m 19/20 aan de binnenkant wanden
van de verkeerskokers .in-situ tunnel oost
voor details zie tek. 870

Opbouwvoegafdichting:
- ACMEprofiel type 20A m
- verHjmenmet een door de fabrikant m2

voorgeschreven lijm
Oeprofielen in de wanden en de barr ters als één
geheel aanbrengen. de profi el en in de hoeken
inkepen en OOlletten.

Aanbrengen voegprofiel.
Betreft: voegafwerking t ,p. v . dil stat i evoeg

U/12 t/m 19120 rondom i n de
micldenkanaalkoker van in-situ tunnel oost

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTMTS-

VERPLICHTING

HOEVEELHEID
BOl.A1STOF

Itr
ltr

19525.00
5245.00

m 822.00 L

40.00 l
257.00 L

lll3 2.50 L

kg 4.20 L
st 4.00

ltr 335.00 l
m 14.00 L

st 28.00 L
m 14.00 L

st 16.00

m 14.00 L

m2 0.40 L
m 2.qo L

st

36.00 A

135.00 l
16.00 l

9.00 A

2.00 L



03R Calandtunnel werkbestek Besteksdeel BOD-3320-01Civieltechnische werkzaamhedend.d. 31 maart 1999
BlADNR. : 207

'!"I~I~I;BESTEKSCATALOGUSNlMR::::':':'POST - HOOFD- OEF!CODE
JNlMR CODE 1:2:3:4:5:6

'26580 439999

439999

.2.

.. 9.

OMSCHRIJVING

voor details zie tek. 870Opbouw voegafdichting:
- ACME profiel type 20A- verlijmen met een door de fabrikantvoorgeschreven lijmDe profielen in de wanden en de vloer als ééngeheel aanbrengen. de profielen in de hoekenihkepen en omzetten.
Aanbrengen roostervloer.Betreft: beloopbare roostervloer t.p.v. hetmiddenkanaa 1.zie tek. 842 en 844.voor details zie tek. 876
AanbrengenroostervloerenRoosters: Persrooster. type Dejo. breed 1.30raster 66x66llJndraagstaven 30x3mmvulstaven 10x3mmOpleggen op staalvilt. breedte 80 lTl'll.Roosters opleggen op hoekstalen 100x100x8 lTl'll
Staalkwaliteit: Fe 360 BRooster bevestigen met klemkikkers. 2 st/mDe hoekstalen bevestigen met ankers Ml6.h.o.h. 500 om. (incl. bout en sluitring)Uitvoering roosters en ankers: thermisch verzinkt
Aanbrengen afdekplaten.Betreft: prefab betonnen afdekplaten t.p.v. het

middenkanaalzie tek. 842 en 844.voor details zie tek. 876
Aanbrengen prefab v1oerp1aten.
Totaa l: 209 stBeton platen 1310x1000x80 mn:Wapening: Staalkwaliteit FeB 500 t-WL.Oplegging vloerplaten:Hoekstalen L 100xlOOx80. thermisch verzinktNeopreenstrip d=4 om br=80 om.Het geheel bevestigen aan de beton middelschemische ankers M16. h.o.h. 500 1lJl1. thermischverzinkt
Aanbrengen putafdekkingen.Betreft: de putafdekkingen in de in-situ tunneloost moot 12 t/m 20.voor details zie tek. 870
Aanbrengen straatkolk.Betreft: de inlaat t.p.v. de rioleringStraatkolk: type STR 838/839. zwaar verkeer
Fabrikaat TBSKolk stellen in krimparme cementgebonden mortel
Aanbrengen putafdekkingen .Betreft: de putafdekkingen in de in-situ tunnel

oost moot 11
Aanbrengen putrand met deksel.Betreft: het inlaatrooster t.p.v. pompkelderGeheel giet . eren rand met bijbehorend deksel
- TBS type 700. zwaar verkeer.- TBS type 450x700. zwaar verkeer.Putrand stellen in krimparme cementgebonden

EEN-HEID HQEVEELHE 10RESULTMTS-VERPLICHTING
HQEIfEËLHEID
BOUWSTOF

m
m2

128.0015.00 L
L

moot 10.00 A

m2 275:00 L

m 415.00 L
kg 4040.00 L

st 832.00 L
st 832.00 L

moot 10.00 A

m3 22.00 L

kg 5085.00 L
m 415.00 L

st 83Z:0Ö I
"-

st 18.00 A

st 18.00 L

ltr 160.00 L

st 2.00 A

ststltr
14:00 L2.00 L

645.00 L



92.40.03R ca landtunnel werkbestek 8esteksdeel 800-3320-01
Civieltechnische werkzaarmeden
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BLAlJNR. : 208

BESTEKS CATAl06USNlM1ER
POST· HOOFO· DEFlCOOE
Nl.M'1ER CODE 1 :2: 3:4:5:6

427

4270

427010 422199

427011420102

427012 420131

427013420131

427014 420099

427020 422199

427021 420114

427022 420131

427024 420134

427025 420099

.1.

.9.

Q\1SCHRIJVII'.'G

mortel ."

GENW'ENDBETON

Rl.lWBClUW

TOERIT OOST

TOERIT OOST

Aanbrengen vloervormig onderdeeL
Betreft: de vloer van de keerwanden aan

weerSZijden van toerit oost
moten·ldtlm 2
zie tek .840. voor details zte tek. 870

Aanbrengenwerkvloer.
Opperv1ak: 842, 0 m2
Beton. 1aagdikte 70 Iffil

Toepassen randbekisting.
Betreft: de bekisting aan de langszijde van de

vloer
Oppervlak: 271.0m2

Toepassen randbeki sti ng.
Betreft: de bekisting in de:
- voeg -> 11 st
Oppervlak: 20.0 m2

Aanbrengen plaat Alveolit.
Betreft: hetk ak t. p. v. de voegen.
AlvecHt: dik llIIl
Verlijmen met een door de fabricant
voorgeschreven lijm.

Aanbrengen beton t.b, v. een v1oervormtg onderdeel.
Beton:

Aanbrengenwanden keerwanden.
Betreft: de wanden.van de keerwanden aan

weerszijden van toerit oost
moten 1d t/m 2.
zie tek.840. voor details zie tek. 870

Toepassen bekisting 't.b. v. een wandvormigonder-
deel.
Betreft: de langs- en kopzijde van de wanden van

de keerwanden
Oppervlak: 1364.0m2

Toepassen randbekisting.
Betreft: de bekisting in de:

dilatatievoeg -> II st
Oppervlak: 16.0 m2

Toepassen bekisting t.b.v. een sparing.
Betreft: de inkassiTlgen en sparingen in de wanden
Sparingen t.b.V. afmeting aantal

poederbluskast S50x85Dx400Iffil 4 st
niskabelmontage 500x50(lx300mm 4 st
Voor overige inKaSsingen en detailmaatvoering
zie tek. 876
Aanbrengen plaat Alveclit.
Betreft: het kopvlak t.p. v . de voegen.
Alveolit: dik 201llll
Verlijmen met een door de fabricant
voorgeschreven 1i jm.

. EEN- HOEVEELHEID
HElD RESULTAATS-

VERPLICHTING

st 11.00 A

m3

m3

st 11.00 A

m2

HOEVEELHEID
OOl.IWSTOF

59.00

4.00 L

421.00 L

16.00



92.40.03R Galandtunnel werkbestek Besteksdeel BOO-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d .d . 31 maart 1999

BLADNR. : 209

422199

427031 420102

427032 420131

427033 420131

427034 420099

422199

427041 420114

420131

420099

::} :::~

:1427044 422114

:1427~

J"14llOS1
::::::::;

":::427052 420131

422199

420102

7.

OMSCHRIJVING

.1.

Aanbrengen beton t. b. v. een wandvormig onderdeel.
Beton:

Aanbrengen vloervormig onderdeel.
Betreft: de vloer van de keerwanden tp.v. de

overgangsconstructie van toerit oost
moot 2, zie tek. 871

Aanbrengenwerkvloer.
Oppervlak: 13,1 m2
Beton. laagdikte 70 rrrn

Toepassen randbeki sti ng.
Betreft: de bekisting aan de langszijde van de

vloer
Oppervlak: 13,0 m2

Toepassen randbekisting.
Betreft: de bekisting in de:
- voeg -> 2 st
Oppervlak: 1.0 m2

Aanbrengen plaat Alveolit.
Betreft: het kopvlak t. p. v. de voegen,
Alveolit: dik 20 rrrn
Verlijmen met een door de fabricant
voorgeschreven 1i jm.

Aanbrengen beton t.b. v. een vloervormig onderdeel.
Beton:

Aanbrengenwanden keerwanden.
Betreft: de wanden van de keerwanden t.p.v. de

overgangsconstructie van toerit oost
moot 2. zt e tek. 871

Toepassen bekisting t.b. v. een wanctvormigonder-
deel.
Betreft: de langszijde en de kopsekant van de

wanden van de keerwanden
Oppervlak: 35,0 m2
Toepassen randbekisting.
Betreft: de bekisting in de:
- voeg -> 2 st
Oppervlak: 2.0 m2

Aanbrengen plaat Alveolit.
Betreft: het kopvlak t.p.v. de voegen.
Alveolit: dik 20 Jml
Ver1i jmen met een door de fabri cant
voorgeschreven 1ijm.

Aanbrengen beton t. b .v. een wandvormig onderdeel.
Beton:

Aanbrengen vloeren.
Betreft: de vloeren van toerit oost moten 3 t/m 10

zie tek. 840 en 841.
voor details zie tek. 870

Aanbrengenwerkvloer.
Oppervlak: 5667,0 m2
Beton, laagdikte 70 Jml

Toepassen randbekisting.

.1.

EEN- HOEVEELHEID
HElD RESUL TMTS-

VERPLI OOI NG

m3

st 2:00 A

m3

m2

m3

st 2:00 A

m2

m3

st 8,00

HOEVEELHEID
BOUoJSTOF

340,00 L

1.00 L

1.00 L

4,60 L

2,00 L

4,60 L

A

397,00 L



Calandtunnel werkbestek Besteksdeel BOO-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BLADNR. : 210

BESTEKS
POST-
NlJMI1ER

427053 420131

427054 420131

427055 423301

••27056 423299

427057. 420134

427058 420099

427059 .423299

427061 423101

9.

..

.9.

.9.

.9.

OMSCHRIJVING

de:

Toepassen randbekisting.
Betreft: de bekisting aan de kopsekant moot 3
OppervI ak: 45. 0 m2

Aanbrengen in te betonneren voegstrip .
I.p.v .• de dtliatatievoegen:
-moten3 tlmlO-> elk 1 voegstrip
Voegstrip.Vredestein type W9U-I
Incl. voorzieningen t.b.v. injekteren volgens
voorschrift leverancier

Aanbrengen in te betonneren strt p.
Qhder<vloert. p. v . di1atati evoeg van de moten
Totaal :264.0 m
Voegsirip:afmetingen 250x6 rrm2
Staalkwaliteit Fe 360
Voor aanbrengen. de strip gedeeltel ijk bestrijken
met bitumen
Oe.voegstripvoorzien van ankers:
Ankers: 250x30x6 fIJll'Fe 360
Bevestiging: 2 zijoig lassen. "las a= 31lJ1l
Laslengte : 50IlJIlllas
Conservering.alle.stalen onderdelen thermisch
verzinken

Toepassen .bekistingt.b.v. een sparing.
Betreft: sparing in vloer t.p.v.dilatatievoeg. in

de vloer t.b. v. afvoer hemelwater
Sparingen afmeting aanta 1

Straatkolk 600x430xloo lIJll 19 st
Voor overigeinkassingen en detailmaatvoering
zie tek. 870

Aanbrengen plaat Alveolit.
Betreft: hetkopvlak t.p. v. de dilatatievoeg.
Alveolit:dik 20 fIJll
Verlijmen met een door de fabricant
voorgeschreven lijm.

lJclKent.b.v. st laten.
Betreft: doken nlllt.b.V. stootplatent.p.v.

opl
Dokenq>25f1Jll ang 400 fIJllh.o.h. 500 lIJll
Bovenste 130 !Tm van de doken .om.-rikkelenmet
Oensoband

Ai:lnbrengenin te betonneren leiding van PVC-buis.
Betreft: de afvoerleidi ngen van hemelwater raar de

middenpompkelder
Totaal: 2 st
Buis met hulpstukken. klasse 41 m
T.p. v. de voegen komeetmoffen gebrui ken en 0IlWik-
kelen met airex (0=20 1IJll)
Nominale middellijn 250 lIJll
Verbinding d.a.v. rubbermanchet

EEN-HOEVEELHEID
HEID RESUlTAATS-

VERPLICHTING

m

st

HDEVEELHEID
BOOWSTOF

274.00

3.10 L

528.00 L

172.00 L

56.00

345.00 L



03R Calandtunnel werkbestek Besteksdeel BOO-3320-01
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BlADNR.: 211

BESTEKS CATAlOGUSNLMR
HOOFD- DEFlCODE
CODE 1:2:3:4:5:6

423101

422116
7.

427070 422199

'l'I'I'I~

"']427071 420114

t~~
1427072 420131

.llli~i
~i427073 422199

"""1

~
"]427074 429999

::::::::;:

lr

.9 ...
.1.5 .

9.

CNSCHRIJVING

Aanbrengen in te betonneren leiding van PVC-buis.
Betreft: de afvoerleidingen van hemelwater vanuit

kabelgoot naar PVCleiding aangebracht
volgens bestekspostnr. 427061

Buis met hulpstukken. klasse 41
Nominale middellijn 250 llrn

. 1 Verbinding d.m.V. rubbermanchet

Aanbrengen beton t..b.v. een vloervormig onderdeel.
~on: ~

Aanbrengen wanden open toerit. st
Betreft: de buitenwanden van toerit oost

moten 3. 4 en 5
zie tek. 840. voor details zie tek. 870

Toepassen bekisting t.b.V. een wandvormig onder-
deel.
Betreft: de langszijde van de wanden van de toerit
Oppervlak: 1037.0 m2

.9.

Toepassen randbekisting .
Betreft: de bekisting in de:
- dilatatievoeg ->12 st
Oppervlak: 13.0 m2

Koelen beton.
De benodigde capact tet t voor de koel i ng bepal en
Tekeningen en spannings- en temperatuurbereke-
ningen maken van de te koelen betonconstructie
Thermokoppels en koelbuizen aantwengen
Koeling verrichten m.b.V. wateren een
pompinstallatie met regelbaar debiet
Koelbuizen artersen met 0.2 MPa
Temperatuur ontwikkeling tijdens het koelproces
d.m.V. automatische schrijvers volgen
De niet terugwinbare materialen leveren. overige
materialen tijdelijk ter beschikking stellen

Vullen koelleidingen.
Betreft: de koelleidingen genoemd in besteks-

postnr. 427073
De koelleidingen schoonblazen en vullen
met cementgrout.
Cementgrout met tricosal H181

Toepassen bekisting t.b.v. een sparing.
Betreft: de inkassingen en sparingen in wanden
Sparingen t.b. v . afmeting aantal

poederbluskast 550x8S0x4001lill 2 st
ni s kabelmontage 500x500x300ma 4 st
Voor overige inkassingen en detailmaatvoering
zie tek. 876

Aanbrengen plaat AlveoI it.
Betreft: hetkopvlak t.p.v. de dilatatievoeg.
Alveolit: dik 20 llilI
Verlijmen met een door de fabricant
voorgeschreven lijm.

Aanbrengen in te betonneren voegstrip.
T.p.v. de diliatatievoegen:
- moten 3 t/m 5 -> elk 1 voegstrip
Voegstrip. Vredestein type W9U-I
Bovenkant profiel op N.A.P. 4.000 +

.9.

EEN- HOEVEELHEID
HElD RESULTAATS-

VERPLICHTING

m

6.00 A

m2

m

HOEVEELHEID
BOOtJSTOF

16.00 L

3661.00 L

13.00 L

8.00 L



92.40.03R Calandtunnel werkbestek Besteksdeel BOO-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BLAONR. : 212

BESTEKS CATALOOUSNl:M<1ER
POST- HOOFD-lJEFlCOIJ(NUt1'lER CODE 1:2:3:4:[5:6

427078 422114
7.

427080 422199

427081420114

477082· 420131

427083 .422199

427084429999

427085420134

427086 420099

427087 423301

427088···422114

9.

{]1SCHRIJVING

injl?kt€!ren volgens1nc1". voort; entngerl t'. b. v.
voorschrift leverancier

Aanbrengen beton t .,b. v . een· wand\lOrmigondêrdee 1.
Beton: .

Aanbrengen wanden.open toert t .
Betreft: de buitenwanden van toerit oost

moten 6 ttm 9
onderkant wand tot aan·.stortnaadt. b. v.
stempelraamgrondkering
zie tek.a4I. VOOrdetails zie tEL 870

Toepassen beki sti ng t. b. v. eenwandvonnigondêt-
deèl.
Betreft: ctelangszijde van·de wanden van de·toerit
Oppervlak: 930.01ll2

Toepassen ranàbeki st ing. ..
Betreft: de bekisting in de:
-dilatatievoeg ->8 st
Oppervlak:· 16.0 lll2

Koelen bèton.
De benodigde capaciteit voor de koeling bèpalen
Tekeningen en spannings-en temperatuurbereke-
ningenmaken van· de te .koelenbetonconstrueti e
Thermokoppels en. koelbuizenaÇ!n);>rengen
Koeling verrichten .m.b.v . wateren een
pompinstallatie met regelbaard~iet
Köelooizen .afpersen met .O.2MPa
Teaperatuurontwikkeling tijdens hetk,*lprQCes
d.m.s: aut{JllQtischeschrijvers volgen
De niet. terugwinbare .materialen .1everen .• overi ge
materialen. tijdelijk ter besçhikking stellen

Vullen koelleidingen.
Betreft: de koelleidingen g~inbesteks~

ppstnr .427083
De koelleidingen schoonblazen en vullen
met .cementgrOut .
cementgrout met tri cosa 1 H181

Toepassen bèkisting .t.b.v, een sparing.
Betreft: de inkassingen en sparingen in de wan<1en
Sparingen t.b.v. afmeting aantal

ppederbluskast ... 550~qo){4001lJ11 .....••.A st
niskabelmontage I 500x50Qx300lml ....•!Lst
Voor overige ink:assingenendetaj1maatvoering
zie tek. 876

Aanbrengen praat Alveol it.
Betreft: hetkopvlaK t.p.v. de dilatatievoeg,
Alveol it: •dit 20 ll1ll
Verlijmen met een door de fabricant
voorgeschreven Tijm.

Aanbrengen in te bètönneren voegstrip~
T.p. v.. de di Hatatievoegen :
~ moten 6 t/m9 -> elk 1 voegstrip
Voegstrip. Vredestein typeW9U-I
Inc1. voorzterlÎ ngen t.b. v . injekteren volgens
voerscnrt ft 1éverancter

Aanbrengen beton t. b. v . een wandvonnig onderdee1.

EEN- HOEVEÊLHElO
HEID RESULTAATS-

VERPLICHTING

m3

st 8.00 A

lll2

259.00 L

16.00

23.00



calandtunnel werkbestek Besteksdeel BOO-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BLADNR.: 213

BESTEKS CATALffiUSNLt'MER
POST- HOOFO- OEFICOOE
NLt'MERCOOE 1:2:3:4:5:6

;1111'111 7.
']427090 422199

~

r7OO1

J427092

~I~~.

420201

420114

420131

420202

'27005

'm%
420134

420099

4.

9.

7.

(}1SCHRIJVING

Beton:

Aanbrengen wanden open toerit.
Betreft: de buitenwanden van toerit oost

moten 6 tlm 9
bovenkant wand vanaf stortnaadt.b.v.
stempel raam grondkering
zie tek. 841. voor details zie tek. 870

Aanbrengen ondersteuningsconstructie t.b.V.
een bekisting.
Betreft: de te makenwanden onder een he11i ng
Ondersteuningsconstructie voor de bekisting vol-
gens bestekspostnr(s).: 427092 en 427093
Funderen op een onderl i ggende vloer

Toepassen bekisting t.b.v. een wandvormigonder-
deel.
Betreft: de langszijde van de wanden van de toerit
Oppervlak: 1990.0 m2.

een gedeelte van de wanden van moten
7.8 en 9 is voorzi en van cannelures

Toepassen randbekisting.
Betreft: de bekisting in de:
- dilatatievoeg -> 8 st
Oppervlak: 23.0 m2

.9.

Verwijderen van een ondersteuningsconstructie
t.b.V. een bekisting.
Dndersteuningsconstructie voor de bekisting vol-
gens bestekspostnr(s}.: 427092 en 427093

Toepassen bekisting t.b. v. een sparing.
Betreft: de inkassingen en sparingen in de wanden
Voor inkassingen en detailmaatvoering zie tek. 876

.Aanbrengenplaat Alveolit.
Betreft: het kopvlak t.p.v. de dilatatievoeg.
Alveolit: dik 20 mm
Verlijmen met een door de fabricant
voorgeschreven 1i jm

Aanbrengen in te betonneren voegstrip.
T. p. v. de dilatat i evoegen:
-moot 9 -> 1 voegstrip
Voegstri p. Vrec1estein type W9U- I
Incl. voorzieningen t.b.v. injekteren volgens
voorschrift leverancier

Aanbrengen beton t. b. v. een wandvormig onderdee1.
Beton:

Aanbrengen wanden open toerit.
Betreft: de buitenwanden van toerit oost moot 10

onderkant wand tot aan stortnaad t.b.V.
stempel raam grondkering
zie tek. 841. voor details zie tek. 870

Toepassen bekisting t.b.V. een wandvormig onder-
deel.
Betreft: de langszijde van de wanden van de toerit
Oppervlak: 439.0 m2

Toepassen randbekisting.
Betreft: de bekisting in de:

EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
HEID RESULTMTS- BOLWSTOF

VERPUCHïING

m3 343.00 L

st 8.00 A

m2 23.00 L

m 4.00 L

m3 492.00 L

st 2.00 A



92.40.03R Calandtunnel werkbestek Besteksdeel BOO-3320-01
Civieltechnische werkzaa!ltJeden
d.d. 31 maart 1999

BLADNR. : 214

BESTEKS CATALOOlJ~
POST-HOOfD·
NlJ+1ER CODE

OMSCHRIJVING

427103 .579999

427104 422199

427105 429999

427106 .420134

427107·.·420099

427108 423301

9.

427109 422114
7.

427110 422199

427111420201

427112 420114

4.

Aanbrengen hittewerende bekleding. .
Betreft: bekleding tegen de wand van de zuidelijke

ri Jkoker van de wandvan moot 10
vanaf 3450 rrm boven asfaltlêlag

Beplating: .•Pranatect H. dikte 27.1IlIl
Verankeren door l00drecl1t i n de platen geschroef -
de snelbotiwSChroeven4.5x5D rrm. RVS. 12perm2
De platen opnemen in de bekisting

Koelen beton.
De•benodigde •capaciteit voor dekoel'i ngbepalen
Tekeningen en spannings- en temperatuLlrbereke~
I1Îngenmaken vande te koelen betonconstructie
ThennokoppelsenKoelbuizen a~nbT'en~er
Kpeling •verr)cl1ten •m,b.v .. water .eneen
pomptnstaHatiemetrege lbaarfiehiet
Koelbuizen afpersen met .0.2MPa
Temperatuurontwikkelingtij(jens het koelproces

v:.. automatiscl1eschrijversvolgen
De niet terugwinbare ·materiaJen leveren. overige
materialen tijdeHjk terbescl1ikking stenen

Vullen koelleidingen.
Betreft: de koelleidingen genoemdin besteks-

postnr.. 427104
De koelleidingenscboonblazen.en vullen
met cementgrout.
cementgrout .met tri cosa 1 H181

Toepassen beki sting •t .b. v. een sparing.
Betreft: deinkassingenen sparingen in de wanden
Voor overige •inkassingen.en ..detai 1maatvoering
zie tek. 876

Aanbrengen plaat A1veolit.
~treft: het .kopvlak· t. p' v . de. dHatat ieveeg.
Alveolit: dik 20 rrm
Verlijmen met een door de tabrtcant
voorgeschreven 1ijm.

Aanbrengen in te betonneren voeqstrtp,
T.p. IJ. de di latatievoeg :
moot 10 ->2voegstrip

Voegstrip. Vredestein type W9U-I
IncL voorZieningen t.b. v. injèkteren volgens
voorschrift leverancier

Aanbrengen beton t. b. v . eenwandvormi9 onderdeeL
Beton: m3

Aanbrengen wanden open toerit. st
Betreft: de schuine wanden van toerit oost moot 10

vanafstortnaad
zie tek, 841. voor details zietek. 870.

Aanbrengen ondersteuningsconstruetie t.b.V.
een •bekist ing.
Betreft: de te makenwanden onder een he11ing
Ondersteuningsconstructievoor de bekisting vol-
gensbestekspostnr{s) .: 427112.en 427114
Funderen opeen onderliggende vloer

Toepassen bekisting t .b. v: eenwandvormig onder-

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESlJLTMTS-

VERPLICHTING

HOEVEELHEID
OOlkS1XJF

45.00 L

542.00

9.00 L

9.00 L

186.00

A



.03R calandtunnel werkbestek Besteksdeel BOO-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BLADNR.: 215

BESTEKS CATAlffiUSNtt'MER
POST- HOOfD- OEFICOOE
NUMMERODOE 1:2:3:4:5:6

420202

~427l16

f7117
::r==1:

iliir427118 423202

422199

429999

9.
.1. .
.1. .
.2.

OMSCHRIJVING

deel.
Betreft: de langszijde van de wanden van de toerit
Oppervlak: 929.0 m2.

een gedeelte van de wanden is voorzien
van cannelures

.9.

Aanbrengen hittewerende bekleding.
Betreft: de wanden vanaf 34S0!lJll boven asfaltlaag
Beplating: Promatect H. dikte 27!1J1l
Verankeren door loodrecht in de platen geschroef-
de snelbouwschroeven 4.5x50 nm, RVS. 12 per m2
De platen opnemen in de bekisting

Toepassen randbekisting.
Betreft: de bekisting in de:
- dilatatievoeg -> 2'st
Oppervlak: 14.0 m2

\lerwijderenvan een ondersteuningsconstructie
t.b.v. een bekisting.
Ondersteuningsconstructie voor de bekisting vol-
gens bestekspostnr(s>.: 427112 en 427114

Koelen beton
De benodigde capaciteit voor de koel ing bepalen
Tekeningen en spannings-en temperatuurbereke-
ningen maken van de te koelen betonconstructie
Thermokoppels en koel bui zen aanbrengen
Koeling verrichten m.b.v. water en een
pompinstallatie met regelbaar debiet
Koelbuizen afpersen met 0.2 MPa
Temperatuur ontwikkeling tijdens het koel proces
d.m.V. automatische schrijvers volgen
De niet terugwinbare materialen leveren. overige
materialen tijdelijk ter beschikking stellen

Vullen koelleidingen.
Betreft: de koelleidingen genoemd in besteks-

postnr. 427116
De koelleidingen schoonblazen en vullen
met cementgrout.
Cementgrout met trtcosal H181

Aanbrengen in te betonneren schroefhulzen.
Situering: wanden moot 10
Betreft: bevestiging t. b .v . permanente stempel

vanbuisprofielen met opgelaste flenzen
Hoeveelheid: 13 stempels -> 14 x 20 bouten
Stempels volgens bestekspast 642110 i n de
bekisting stellen
Voor handelsbouten M24. i nscnroerl engte 120 mn
Type DEMU1074-G RVS
Vervaardigd van naadloze buis
Met verankering
Uitvoeri ng: roestvaststaal

Toepassen bekisting t.b.V. een sparing.
Betreft: de inkassingen en sparingen in de wanden
Voor overige inkassingen en detailmaatvoering
zie tek. 876

Aanbrengen plaat Alveolit.
Betreft: het kopvlak t.p.v. de dilatatievoeg.
Alveolit: dik 20 nrn
Verlijmen met een door de fabricant
voorgeschreven 1i jm

EEN- HOEVEELHEID
HElD RESULTAATS-

VERPLICHTING

HOEVEELHEID
BOlJWSTOF

m2 139.00 L

st 1664.00 L

st 280.00 L

m2 14.00 L



92.40.03R calandtunnel werkbestek Besteksdeel BDD-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BLADNR.: 216

BESTEKS CATALOGUSNl.M-lER
POST- HOOFD- DEFlCOI'JE
NlffiER COOE 1:2:3:4:5:6

427122 423301

427130 422199

427131 420201

427132 420116

427133 420131

427134 423301

427135 579999

1427136 420202

427137 422116
7.

427140 422199

427141420114

427142 579999

OMSCHRIJVING

9.

Aanbrengen·i n te betorineren voegstri p.
T.p.v. de dilatatievoegen:
"moot 10·> 2 voegstrip
Voegstrip. Vredestei n typeW9U- I
Incl. voorzieningen t.b.v. injekteren volgens
voorschrift leverancier

4.

Aanbrengen beton Lb. v .. eenwandvormig onderdeel.
Beton:

Aanbrengen vloer op .ca , 4. 200 + open toert t .
Betreft: de vloer boven de zUidelijke tunnel koker

van toerit oost op ca. 4.200+ N.A.P.
moot 10
zietek.841. voor details zie tek. 870.

Aanbrengenondersteuningsconstructie t.b.V.
een bekisting .
Dndersteuningsconstructie voardebekisting vol-
gensbestekspostnrCs).: 427132 en 427133
Funderen op een onder I iggendev loer

Toepassen bekisting t. b. v . een vloervormig onder-
deel.
Totaal: 303.0 m2

9.

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS-

VERPLICHTING

m3

st

3.00

Toepassen rai1dbekisting.
Totaal: 14.8m2

Aanbrengen in te betonneren voegstrip .
T.p.v. de diliatatievoeg:
in de vloer
Voegstrip. Vredestein typeW9U- I
Incl. voorzi eningen .•t. b. v.. injekteren volgens
voorschrift leverancier

engen hittewerende bekleding.
Betreft: hetplafOl1d. van. het dek
Beplating: ·Promatect H. dikte 27.ll1ll
Verankeren door loodrecht i n de pI atengeschroef -
de snelbouwsChroeven 4.5XSOll1ll. RVS. 12 per m2
De platen opnemen inde bekisting

Verwijderen van een ondersteuningsconstructie
t.b.v. een bekisting.
DndersteuningSCOl1structie voor de bekisting vol-
gensbestekspOStnr(s).: 427132.en 427133

Aanbrengen beton tb.v. een vl oervormig onderdeel.
Beton: m3

Aanbrengen rooklluren •.
Betreft: de oplopenden rookklwren van toerit oost

roten 8. gen 10
ondefkantwand tot aan stortnaadt.b.v.
stempelraamgrondkering
zie tek. 841. voor details zie tek. 870

Toepassen bekisting t.b.v.
deel.
Betreft: de langszijde van de rookwanden van de

open. toerit
Oppervlak: 455.0m2

Aanbrengen hittewerende bekleding.
Betreft: de zuidelijke zijde van de wand van

4.00 L

220.00

00

16.00 L

303.00 L

3636.00 L

152.00



03R Calandtunnel werkbestek Besteksdeel 800-3320-01
Civieltechnische werkzaaooeden
d.d. 31 maart 1999

BLADNR. : 217

;.;,;.:.;.

::::]::ll BESTEKS CATALffiUSMJ+1ER
HOOFD- DEFICODE
CODE 1:2:3:4:5:6

420131

420099

422114

422199

~27151 420114

;1.27152579999

~271~
':::r
::::1

;:;;

420131

423202

7.

9.
.

.1. .
.1.
.2.

9.

(}1SCHRIJVING

moot 10 vanaf 3450 l1JTI boven asfaltlaag
Beplating: Promatect H. dikte 27 mn
Verankeren door loodrecht in de platen geschroef-
de snelbouwschroeven 4.5x50 lIDI. RVS. 12 per m2
De platen opnemenin de bekisting

Toepassen randbekisting.
Betreft: de bekisting in de:

voeg -> 3 st
Oppervlak: 6.0 m2

Aanbrengen plaat Alveolit.
Betreft: het kopvlak t.p.v. de dilatatievoeg.
Alveolit: dik 20 mn
Verlijmen met een door de fabricant
voorgeschreven 1i jm

Aanbrengen beton t.b. v. een Wandvormigonderdeel.
Beton:

Aanbrengen rookmuren.
Betreft: deoplopenden rookkmuren van toerit oost

moten 8. 9 en 10
bovenkant wand vanaf stortnaad t.b.v.
stempel raam grondkering
zie tek. 841. voor details zie tek. 870

Toepassen bekisting t.b. v . een wandvormigonder-
deel.
Betreft: de 1angszi jde van de rookwanden van de

toerit
Oppervlak: 494.0 m2

Aanbrengen hittewerende bekleding.
Betreft: de zuidelijke zijde van de wand van

moot 10 vanaf 3450 rrrnboven asfaltlaag
i3eplati ng: Promatect H. di kte 27 rrrn
Verankeren door loodrecht in de platen geschroef-
de snelbouwschroeven 4.5x50 lIDI. RVS. 12 per m2
De platen opnemenin de bekisting

Toepassen ranctbekisting.
Betreft: de bekisting in de:
- voeg -> 3 st
Oppervlak: 7.0 m2

Aanbrengen in te betonneren schroefhulzen.
Situering: rookmuur moot 10
Betreft: bevestiging t.b.V. pennanente stempel

van buispröfielen met opgelaste flenzen
Hoeveelheid: 12 stempels -> 12 x 20 bouten
Stempels volgens bestetspest 642110 Ül de
bekisting stellen
Voor handelsbouten M24. inschroenengte 120 rrrn
Type DEMJ 1074·G RVS
Vervaardigd van naadloze buis
Met verankering
Uitvoeri ng: roestvaststaal

Aanbrengen in te betonneren voegstrip.
T.p. v . de dilatatievoeg:
moot 10 -> gedeelte van rookmuur boven vloer op

ca. 4.200+
Voegstrip. Vredestein type W9U-I
Incl. voorzieningen t.b. v . injekteren volgens
voorschrift leverancier

EEN-
HEID

HOEVEELHE ID
RESULTMTS-
VERPLICHTING

m2

st

m2

st 3.00

m2

st

st

m

HOEVEELHEID
BOlWSTOF

9.00
108.00

113.00

A

32.00
384.00

240.00

2.00

L

L

5.80 L

l

•

l

l

l

l



92.4o.o3R Calandtunnel werkbestek Besteksdeel BoO-332o-ol
Civieltechnische werkzaamheden
e.d, 31 maart 1999

BLADNR. : 218

BESTEKS CATALOGUSNUI'?'1E:l~
POST- HOQFD- lJEf1COOE ()1SCHRIJVING
NlMR CODE 1:2:3:4:5:6
427156 420099 Aanbre!1genplaatAWeoHt.

Betreft: het kopvlak t. p. v, de
Alveolit: dIk 2011Jn
Verl ijrnen met een door defabri cant
voorgeschreven li jm

Aanbrengen beton t. b. v. een wandvormig onderdeel.
Beton:

Aanbrengen wanden kabelgoot.
Betreft: de wandenvan de kabelgoten van toeri t

oost moten 3t/m 10
zie ter. 841 en 842.
voor detil;l s zie tek. 870

~:rssen bekisti ngt. b. v,eenwandvormig onder-

Betreft: de 1ilngszijde van dekabelgoptwaooen van
de toerit

Oppervlak: 476.0m2

TQepassen.randbekist jng.
Betreft: de bekisting in de:-vCleÇf -> 16 st
Oppervlilk:.3.0m2

427157 422114
7.

427160 422199

427162 420131

427163420099 Aanbrengen plaat AlVeolit.
Betreft: hetkopvlak t.p. v:
AlveoHt: dik20.mm
Verlijmen met een door de fabri cant
voorgeschreven lijm

Aanbrengen beton t. b. v .
Beton:

427164 422114
7.

4275

427510 429999 ren voegstrtp. . .. .. . .
reft: veegstri p •t. p. v. dilatatievoegen

2/3vantoeMt oost
voor details zie tek. 870

Injecterenll1et epox,ynars met een druksterkte van
85 N/llm2en een viskositeit van ca. 150 cp bij
25 gractenÇ.
Na injecteren. Jnjektiebuis afdichten met afdekdop
lnjectiesparingenvul1en met epoxymortel

Injecteren •.veegst ri p;
Betreft: v.0€9.s..tr.iP -,t p.'v.. di l...•..il+.~. t. '.•·.€v..Pe9.•...•...en.•...3/4t/m 10111 van toerit dOst •

voordétai ts zie lek.B70
Injecteren. met...epoxyhars met· eendb.tl<st~rkte van
85N/llm2eneenviskositeit van ca. 150 cp bij
25gradenC. ••• . .•. ....•.•......••... .: .: ...•.•...•...
Na .injecteren. .i njektiebui s .afdIchten ·.met afdekdop
Injectiesparingen .vul 1en met epoxymorte1

Aanbrengen vQé9Profiel .
Betreft: voegafWerl:.ingin de vloer t.p. v.

dHiltalievoeg.3/4 t/m 10/11
van toerit oost
voor details zie tek. 870

- Vloer -> (binnenzijde)
Opbouwvoegafdichting:
• holle ruimt~tussenalveolit en rubberprofiel
aanboren op afvoerleiding

427520 429999

427530429999

3.40 l

71.00

1.0,0

340.00



03R Calandtunnel werkbestek Besteksdeel BOO-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BLADNR. : 219

BESTEICS CATAlOGUSNLMR
POST- HOOFD- OCFICODE
NUMMERCODE 1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

- Trelleborg Bakker rubber profiel
type TB ESC45/44 CJ:

- laagje zilverzand dik ca. 6 rrrn
- carifalt dik ca. 25 rrrn:
Het rubberprofiel tot in de wanden doorzetten en
als één ge!îee1 aanbrengen.

Aanbrengen gel ei debarri er.
Betreft: de gel eidebarri er in de toerit.

moot la t/m 10.
zie tek. 840. voor details zie tek. 870

Hoeveelheden:
noordelijk koker zuidel~jke koker

in m rn m
Moot noordwand zuidwand.noordwand ZUidwand

1d 15.95 n.v.t. n.V.t. n.v.t.
le 21.25 n.v.t. n.v.t. 15.95
1b 21.25 n.v.t. n.v.t . 21.25
la 21.25 n.v.t. n.v.t. 21.25
1 21.25 n.v.t. n.v.t. 21.25
2 21.25 n.v.t. n.v.t. 21.25
3 21.25 21.25 21.25 21.25
4 21.25 21.25 21.25 21.25
5 21.25 21.25 21.25 21.25
6 21.25 21.25 21.25 21.25
7 21.25 21.25 21.25 21.25
8 21.25 21.25 21.25 21.25
9 21.25 21.25 21.25 21.25
10 21.25 21.25 21.25 21.25

Aanbrengen gel ei debarrier.
Totaal: 903.15 m
Afmetingen: lengte max. 4.00 m. per element.
Beton:
cement CEMI
Toe te passen hulpstof MHKKugeln blijvend in
konstruktie 1. 7 kg/m3
Totaal 3 bermers voorzien van :
In te storten RVSframe t.b.v. RVSplaat
Totaal 4 elementen voorzien van een sparing
t.b. v . vluchtdeuren .
De profielen:
- achtervullen met zandcement-specie dik 25 rrrn
- onclervullen met krimparme cementgebonden
mortel dik 20 rrrn.

In sponning tussen wand en profiel:
- wand en achterzijde barrier. cementhuid
verwijderen

- vóór aanbrengen thormasea 1 moet beton een
t~ratutlr hebben van 20 "C.

- thormaseal 30x15/20 vtlllingaanbrengen
Voegentussenbarriers onderling voorzien van
- Alveol tt
- Airex 20x15rrrn

Aanbrengen ofie 1.
Betreft: v rking t. p. v, dil atati evoeg

1 t/m 10/11 aan de voor- en
achtèrkant van de buitenwanden van
toerit oost voor detat Is zie tek. 870

Opbouwvoegafdichting:
- ACMEprofiel type 20A
- ver1tjmen met een door de fabrikant
voorgeschreven 1i jm

De profielen in de wanden en de barrters als één

EEN- HOEVEELHEID
HElD RESUlTAATS-

VERPLICHTING

HOEVEElHEID
BOUWSTOF

m 250.00 L

45.00 L
419.00 L

ltr
ltr

wand 43.00 A

m3 161.00 L

kg 273.50 L

st 3.00

ltr 19325.00 L
ltr 5870.00 L

m

903.15 L

34.40 L
224.00 l

st 27.00 A

m
m2

360.00 l
43.00 l



92.40.03R Galandtunnel werkbestek Besteksdeel BOO-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BLADNR.: 220

BESTEKS CATALOOUSNlJ'iMER
POST- HOOFO~ DEFICOOE
NUM'1ERCODE 1:2:3:4:5:6

427570 429999

427580 429999

427590 439999

427591 429999

427600439999

427601 429999

427610 252699

427611252699

Cl1SCHRIJVING

Aanbrengen prefab vloerplaten.
Totaal: 6 x 42 st
beton platen 1000x500xoo am:
Wa ning: Staalkwaliteit FeB 500 rwL.

vloerplaten aan rookmuurzijde:
L 100xJ.OOx8.thermisch verzinkt

Neopreenstrip d=41lJl1 bf'.oolllIL
Het geheel bevestigen aan de beton middels
chemische ankers M16. h.o.h. 1000 n:rn.thermisch
verzinkt ..

Aanbrengen pUt afdekkingen.
Betreft: deputafdekkingen in de toerit oost

IIlO()tld tlm 10.
voor details zi e tek. 870

Aanbrengen straatkolk.
Betreft: de inlaatt.p.v. de riolering
Straatkolk: type STR838/839. zwaarverkeer
Fabrikaat TBS

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS-

VERPLICHTING

st

m
m2

st

m
m2

goot

m3

kg
m
st

geheelaanbrerigen. de profielen in de hoeken
inkepen en omzetten.

Aanbrengen voegprofiel.
Betreft: voegafwetking t.p.v. dilatatievoeg

3/4 tlm 718 in de kabelgoten
van toert toost
voor details zie tek. 870

Opbouwvoegafdichting:
- ACMEprofiel type 20A
- verlijmen met een door de fabrikant
voorgeschreven 1i jm

De profielen in de wanden. barriersen de vloer
als één geheel aanbrengen. de profielen in de
hoeken i nkepen en omzetten.

Aanbrengen voegprofie 1.
Betreft: voegatwerking t.p. v.dilatatievoeg

8/9 en 10/11 in de rOOkJwuren de kabe1-
goten van toerit oost
voor details zie tek. 870

Opbouwvoegafdichting:
- ACMEprofiel type 20A
- verlijmen met een door de fabrikant
voorgeschreven 1ijm

De profielen in de wanden. barriers en de vloer
als één geheél aanbrengen. de profielen inde
hoeken i nkepen en omzetten.

Aanbrengen a'fdekp1aten.
Betreft: prefab betonnen afdekplaten t.p.v. de

kabelgoot moot 3 tlm 7
voor details zte tek. 870

Aanbrengen prefab vloerplaten.
Totaal: 5 x42 st
Beton platen.1750x500x80 mm:
Wapening: StaalkwaTiteit FeB 500 HWL.
Neopreenstrip d"'2n:rn br-80 rrm.

Aanbrengen afdekplaten. goot
Betreft: prefab betonnen afdekp 1aten t.p. v: de

kabelgoot aan weerszt jden van de roOkmuur
moot 8. 9 en 10
voor details zie tek. 870

st

5.00 A

3.00 A

5.00 A

6.00 A

26.00 A

HOEVEËLHEID
BOUWSTOF

34.00 L
4.00 L

71.00 L
9.00 L

15.00 L

213.00 L

6.50 L

1556.00 L
255.00

132.00 L

26.00 L



Calandtunnel werkbestek Besteksdeel BOO-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BLADNR. : 221

;\\\'II!!BESTEKS CATALmJSNlMR
i.";:;:I·'NP~.. ' -0 CHOOQDE.FO- DEFICODE

"'TIU\ 1:2:3:4:5:6

11427620 439999

~
.jj~127623 429999

CJ4SCHRIJVING

Kolk stellen in krimpanne cementgebonden mortel

Aanbrengen overgangsconsiruct i e kabelgoten.
Betreft: overgangsconstructie moot 2

zie tek. 840. voor details Zie tek. 871

Aanbrengen prefab bodemplaat.
Totaal: 1 st
Beton plaat 1600xl600x150 nm:
Wapening: Staa 1kwaliteît FeB 500 HWL.

·Aanbrengenprefab kabelgoot.
Totaal: 2 x 6.80 Ol
Beton kabelgoot
inwendige afmetingen 560x430llJll
wanddîkte 80 ·lllll:
Wapening: Staalkwaliteit FeB 500 HWL.

Aanbrengen prefab afdekplaten.
Totaal: 2 x 5.70 Ol
Beton' platen ••112(}x720x80'!lUl:

ing: Staalkwaliteit FeBSOOHWL.
egging afdekplaten:

Heopreenstrip d=4 mmbt='8Dmmo

Aanbrengen hal fsteensmuur· met verti nlaag.
Betreft : metselwerk op prefab bodemplaat
MJur van halfsteensmetselwerk in halfsteensverband

stenenwaalfotmaat
Metselstenen dienen vuilwerkklinkerste zijn
Binnen zijde>l!letselwerkvertil1nen

Aanbrengen oplegging traptreden.
Betreft: oplegging traptreden vanmetse lwerk
4 Oplegging van halfsteensmetselwerk in
halfsteensverband

Metselstenen waalformaat
Metselstenen dienen vuilwerkklinkers te zijn
Metselwerk plat vo1Vbegen

Aanbrengen prefab traptreden.
Totaal: 2 st
Betonnen traptreden 1600x250x80mm:
Wapening: Staalkwaliteit FeB 500 HWL.

Aanbrengen prefab afdekplaten.
Totaal: 1 st
Beton afdekplaat 1000x1600x80mm:
Wapening: Staal kwaliteit FeB500 HW'L.

429999

429999

I
..1427624

T",·,·,'~27626
~ll

450099

450099

429999

GEWlOOBETON

RI.kIBOUW

nNKSLEUVEN

ZINKSLEUVEN

Aanbrengen deksloven··op cambiwand.
Situering: permanentecombiwanden

zi nksleufwest moot al tiro b5 en
ztnksleufoost moot el t/m 15

Totaa I: 700 mI
Een deel is ca. B-ste deel van c1etotale lengte

tngen c1eksloof: zie tek. 878 en 879
Î\\landenopnemen in deksloven

.1.

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTMTS-
VERPLICHTING

ltr

st 1.00

m3

m3

m3

st

st

m3

m3

8.00 A

m3

HOEVEELHEID
BOlMSTOF

230.00 L

A

OAO L

2.00 L

0.65 L

22.80

260.00 L

50.00 L

0.07 L

0.16

31.50



92.40.03R calandtunnel werkbestek Besteksdeel BOO-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BLADNR. : 222

BESTEKS CATALffiUSNLmER
POST- HOOFD- DEFICODE
Nt.Ji"MER CODE 1:2:3:4:5:6
428112 420121

4282

428210 422199

428211 439999

428212 562101

428213 562199

428214 422199

9 ..
.1.

2.
..
.9 ..

.2.

OMSCHRIJVING

Toepassen beld sbng t. b. v. deksloof ,
Betreft: onderbekisting en randbekisting
Hoeveelheid:
- onderbekistinglêlndzijde: 385 m2
- onderbekisting waterzijde: 385 m2
- randbekisting: 856 rr.2
Opeen stalen cmbiwand
Bekistingsmateriaal ter keuze van de aannemer

Aanbrengen beton t.b. v. een deksloof.
Beton:

AFBOUW ZINKSLEUVEN

Aanbrengen prefab betonnen schorten.
Situering: zinksleuf west moot al t/m b5 en

zinlcsleuf oost moot el t/m f5.
zie tek.878. 87gen 907.

Betreft: aanbrengen. van sta len regels. afstand-
houdersen •prefab betonnen schorten

Totaal: 920.5 mI
Eén deel is ca. 10-00 deel van de totale lengte

Aanbrengen stalen regels en afstandhouders.
Ten behoeve van stellen en bevestigen schorten
Bevestigen aan combiwanden. kopwandenen 1iggers
Merseyweg
Detai l1eringregelsen afstandhouders door de
aannemer volgens bestekspostnr. 820010
Het leveren en aanbrengen van de onderdelen.
WOrdengeacht te zijn begrepen in deze bestekspost

Voorbehandelen staal. nieJWbouw.
Betreft: stalen onderdelen van bestekspostnr.

4282H
Reinigen. voorafgaand aan het stralen. d. m.v. :
ter keuze aannemer i .o.m. de directie
Gritstralen Sa 2.5
Straalmiddel voor· herhaald gebruik
Afkomendstraalmiddel en vuil opvangen. verzamelen
incontainer(s) en vervoeren naar een door het be-
voogd gezag el"kende inrichting

Aanbrengenteervrijeepoxy coating
Betreft: stal en onderde1en van bestekspostnr.

428211
Teervrijecepoxy coating
Twee-componenten epoxy-polyamide primer type
SiQlllaCoverprimer 7413 of gelijkwaardig.
Twee-componentenepoxy-polyamide coating type

over Tep coating 7463 (zwart) of
kwaardig.
iktenconform deel 3 artikel 56.22.D4lid OL

Levering. bouwstoffen •worden geacht te zt jn
begrepen i n deZe bestek spast

Aanhrengenprefab betonnen schorten.
Betonsterkte: 845
Afmetingen schorten en hoogte onder- en bovenkant
schorten t.o.v. N.Ä.P.. zietek.878en879
wanddikte 150.nm met vel 1ingkanten .50.x50IIlTJ
Voegbreeóte 2Qnm
Hel1i og schorten ca. 2°
T.p.v . stenpels ronde spar; ngen
SChorten aan oostZiJde. zt e tabel op tek , 878
Schorten aan westZijde. zt e tabel op tek. 879

EEN- HOEVEELHEID
HElD RESUlTAATS-

VERPLICHTING

ma

deel
.

10.00 A

st
st

HOEVEELHE ID
BOUWSTOF

830.00 L

555.00 L

257.00 L
291.00 L



D3R ca landtunnel werkbestek Besteksdeel BOO-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BLADNR. : 223

BESTEI(S CATAlOOlJSNf.JM"lER
POST- HOOFD- OEflCootNl.M-1ER CODE 1:2:3:4:5:5

OMSCHRIJVING

De schorten stellen tn spect e
Conusgaten in schorten tb.v. bevestiging
Aanbrengen boorankers M24RVSAISI 316L. incl.
volgringen.
Conusgaten na aanbrengen schorten vuIl en met
gietmortelbehoort tot deze besteespost

DIVERSEN

524599

HERM
U1Zlng zinksleuf westoever

Toepassen tijdelijk windscherm.
Situering: t.p.v. toekomstige zinksleuf westoever.

zie tek. 900
Betreft: leveren. aanbrengen. instandhouden en

verwijderen tijdelijk windscherm.
E.e.a. i.O.lil; de directie
Materiaal scherm ter keuze aannemer
Plaats tijdelijlc windscherm: maximaal 5.0 m. van
bestaand windscherm aan west of oost Zijde

tijdelijk scherm overeenkomstig te
verwijderen windscherm
Breedte tijdelijk scherm: 2 x 5 mgroter dan te
verwijderen scherm
Openingen in tijdelijk scherm gelijkmatig verdeeld
ter grootte van 30% van het oppervlak
Peri ode van instandhouding: vanaf begin .s loop
bestaand windscherm tot einde herplaatsing
windschennschalen.
Na herplaatsing windschermschalenhet tijdelijk
windscherm z.s.a. verwijderen.

Verwijderen betonnen windscherm.
Situering: zinksleufwestoever. zie tek. 900
Betreft: het verwijderen .vanwi ndschermschalen en

het s lopen van funderingcClllstructie van
het middenscherm

Verwijderen windschal en.
Totaal: 10 stuks
Verwijderen d.m.v . zagen
HoriZontale zaagvlak op maximaal 80 nmboven
onderkant windschalen. De afwijking van het zaag-
vlak ten opzichte van de horizon moet kleiner dan
of geli.jk zijn aan 0.15 %
Gewapendbetonnenwindschaal afmetingen:

e: tr-=18750 lml
wendige straal: R=2000rnn

- wanddikte: &=250 liIl1
Gewicht ca .69 ton/stuk
laagylak80 rnnboven oovenkantoplegplaat

e zaaglel1gte ca. HHm
De schalen intact laten en in één geheel verwij-
deren
De aannemer dient een door hemte ontwerpen hijsl
transport-frame toe te passen waarbij de schaal-
elementen op minimaal 4 punten. gelijkmatig over
de lengte van het element verdeeld,· moeten worden
ondersteund
Alle benodigde hulpconstructies en in te zetten
materi eel di enen i n deze besteespost begrepen te
zijn

Inmeten zaagvlak windschalen.
Betreft: zaagvlakken van bestekspostnr.·· 429121

112299

112299

112299

EEN- HOEVEELHEID
HElD RESULTMTS-

VERPLICHTING

m3

st
ltr

1.00 A

st 1.00 A

HOEVEELHEID
BOl.MSTOF

18.20 L

1096.00 L

36.00 l



92.40 ..03R calandtunnel werkbestek Besteksdee! BOO~3320-01
Civieltechnische werkzaamheden

31 maart 1999

BLADNR. :

BESTEKS CATAL~
POST- HOOFD" DEFWODE
NLMR CODE 1:2: 3:4:5:6

OMSCHRIJVING

429123 113101

t .b. V. herpl astsen windschalen
Per zaagvlak drie punten, in x-. y- en z-richting.
inmeten
Meetgegevens gebruiken bij het herplaatsen van de
windschalenvolgens testekspestnr. 429180

Slopen funderingsconstructie.
Situering: windschennwestoever. middenschenn.

t .p. v. schaal M45t/mM54
Betreft: fundering middenschenn.

zie tek. 900
De funderingsconstroetie bestaat uit de volgende

. gewapendebetonnen :onderdelen:
- fUndatieplaten/~balken:
- cirkels~ten. 6 stuks. hoog 390011111:
- oplegplaten b=1250 rrm:
- overige toebehoren
Paalfundering verwijderen volgens bestekspostar.
329110

.7 Vrijgekomen materialen worden geacht voorde
opdrachtgever geen waarde te hebben

Vervoeren en. opslaan windschal en. st
Situeri ng: .overklui Zing zinksleufwestoever.

Zietek. 901
Betreft: de schalenM45tlnrM54 vanhetwindschenn

vervoeren naar ti jdelljk. depot. het
opslaan in depot en het vervoeren van
depot •..naar .overkl ui Zing Zinksleuf

SChalen: 10 stuks. verwijderd volgensbesteks-
pastnr. ·429120

Wijze van vervoeren en opslaan ter keuze aannemer.
LO.m. de directie.
SChalen intact laten in in één geheel vervoerenen· opslaan
De aannemer dient een door hemte Dntwerpen.hijs/
transport-frame toe te passenwaarbJjdeschaa 1...
elementen op.minimaal 4 .punten .geli jkmat ig over
de lengte van het element verdeeld. moeten worden
ondersteund .
Alle benodigde hulpcönstructie en in te zetten
materieel dienen in deze bestekspost beerepen te
zijn
Schade t.g. v: verwijderen ....transporteren .. opslaan
in depot en aanbrengen windschermschalen dienen
door de aannemer te worden hersteld

Aanbrengenbetönnenkespen en fundattewanden.
Situering: overkluizing zinksleuf westoever .

zie tek. 901 en 902
Betreft: de kespen enfundatiewanden~inclusief

nokken. vi jzel verhoging .en··koppelba1k .
t.p. v, de tubex groutinjectiepalen

Toepassen bekisting t.b. v.een vloervormig onder-
deel.
Oppervlak: 170 m2

Toepassen bekisting t.b. v. een wandvormigonder-
deel.
Oppervlak: 60m2

Aanbrengen vijzels.
Situering: tussenruimte kespen
Totaal: 6 st.
Platte vijzels f/JSOO rrm.met epöXyharsvulling

1.

429130 112299

429140422199

429141 420116

429142 420114

429143 429999

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTMTS-

VERPLICHTING

1.00 A

3.00 A

st 6.00 L



calandtunnel werkbestek Besteksdeel BOD-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BLADNR. : 225

BESTEKS CATALffiUSNlJt+lËR
POST- HOOFQ- DEFJCODE
NUMMERCODE 1:2:3:4:5:6

422114

7.

424102
9.

.9.

422199

420199

420199

422199

1..
.1.

7.

CJ1SCHRIJVlNG

Vijzelkracht: Fd 3 2250kN
Type vijzel te bepalen door de aannemer

Bewerken van verharde betonoppervlakken.
Betreft: contactvlak onderkant fundatieplaat met

fundat i ewand. t.p. v . schaal M44en 1'155
Totaal: 12.0 m2
Boucharderen
Horizontale vlakken of vlakken met een helling
tussen horizontaal .en 1 : 2; bovenzijde

Aanbrengen chemiscne ankers.
Situat ie: onderkant fundat iepl aat van wi ndscnerm

M44en 1'155.
Betreft: boten gaten in bestaande betonnen

fundatieplaat en.het aanbrengen.van
enemisdïe ankers.

Totaal: 40 stuks.
Boren gaten t ,b. v. chemiscne ankers:
- t.p.v. M44:2D st. t.b.v. anker rf;32rrrn
- t.p.v. 1'155:20 st. t.b.v. anker ~20 rrrn
Aanbrengen chemisch anker:
t. p. v. M44: ~32 h.o.h. 150 rrrn

- t.p.v. 1'155;~O h.o.h. 200 mn

Aanbrengen beton t ,b. v. een wandvonni9 •onderdee 1.
Betreft: beton t.b, v. kespen en wandopstorting
Beton:

Aanbrengen opleggingen.
Aanbrengen van de volgende oplegmaterialen:
- pOlystyreen aanslagvlak d325 rrrn
Na vijzelen inbetonneren met krimparme mortel
De levering van de mortel wordt geacht te zijn
begrepen i n deze besteespost

Aanbrengen betonnen oplegsloven met aanslagnokken.
Situering: overkluizing zinksleuf westoever.

zie tek. 901 en 902
Betreft: oplegging overkluizing middenschenn
Totaal: 2 oplegsloven en 4 aanslagnokken.
Afmetingen opleçsloot': lxbxd 11500x2500x1750nm:
Afmetingen aanslagnok: lxbxh 2500x1000xl400 rrrn.
Aansla,gnokkenmet inkassingen t.b.v.oplegblokken
en vijzels
Combiwanden opnemenin oplegsloven.

Toepassen bekisting t.b. v . een deks'loof.
Oppervlak: 156 m2

Toepassen bekisting t.b.v. een opstort i ng.
- rechthoekig-
Betreft: aanslagnokken
Totaal: 40 m2

Aanbrengen beton t.b. v . een 1iggervonni 9 onder-
deel.
Betreft: beton t.b.V. opl egsl oven en aanslagnokken
~: ~

Aanbrengen betonnen kokerl igger.
Situering: overkluizing zinksleuf westoever.

zie tek. 901 en 902
Betreft: gewapend betonnen kokerligger inclusief

alle toebehoren.
Bovenkant 1igger NAP.+11.75 m.

EEN- HOEVEELHEIDHElD RESULTAATS-VERPLI CHTING
HOEVEELHEIIl
BOlWSTOF

st 20.00 L
st 20.00 L

.~ 63.00 L

st 6.00 L

st 2.00 A

115.00

st 2.00 A



92.40.03R Galandtunnel werkbestek Besteksdeel BOO-3320-01
Civieltechnische werkzaarrheden
d.d. 31 maart 1999

BLADNR. :

BESTEKS CATALOGtJSNI:.MilER..
POST- HOOFD- DEFlCOOE
NUi+lER CODE 1;2:3:4:5:6

429161 424102

'+L9162420201

429164 423101

429165 422113

429166 .420202

429167 420114

429168 422114
7.

429169 420116

429171420201

OMSCHRIJVING

9.

Afmetingen kókerligger: lxbxh 53300x4ÖOOx6400.1TI'll;
Kokerafmetingen inwendig: bxb 2000x3900·1TI'll;
F1ensbreedte500 .1TI'll:
2 dWarswanden~1000 llJll t.p.v. de gingen:
10 dwarswanden~ 25.01TI'llt.p.v. de .... len:
T.p.v. verticale oplegblokken.flens met verdikking
Kopse flenseinden voorzien van sponning t.b.V.
ACME20Aprofiel
Oeeerste betaalbaar te.stelten hoeveelheid
resultaatsverplichting van dezebestekspostvindt
plaats nadat de onderflens van dekokerligger
gereed is.

Aanbrengen opleggi ngen.
Betreft:. oplegmateriaalkokerligger
Aanbrengen van de volgende oplegmaterialen:
- polystyreen aanslagvlak .d=251T1'll. ..
- W1egblokken TBSB 1000xl000xl02 (vervangbaar);
Oplegblokken•.stellen in kunstharsspecie

Aanbrengen ondersteuningsconstructiet.b.V.
een bekisting.

steuningsconstruetie voor de bekisting vol-
gens bestekspostnr( s) .: 429163
Wijze van fundering ter keuze van de aannemer

Toepassen bekisting .t.b. v . liggervol"mig onder-
deel.
Betreft: bekisting· onderfl ens koker
Oppervlak: 357.0 m2

Aanbrengen in te betonneren leiding van PVC-buis.
Situering: vloer kOkerhgger . één per compartiment
Totaa1:. 11 stuks
Lengte PVC-bUis:1.40 m.lst
Buis. klasse
NOOlina1emidde 11i jn63 1TI'll

Aanbrengen beton t. b. v . een Ti ggervormigonder-
deel.
Beton:

.9.

L

.9...
.9.9.

7.

L

Verwijderen van een ondersteuningsconstructie
t.b.v. een bekisting.
Ondersteuningsconstructie voor de bekisting vol-
gens bestekseestartsr.: 429163

Toepassen bekisting t.b. v.een wandvormigonder-
deel.
Betreft: langs- en dWarswandenkoker
Oppervlak: 1040 m2

Aanbrengen beton t. b. v . een wandvormi9 onderdeel.
Beton:

Toepassen bekisting t..b. v, een vloervannigonder-
deel.
Betreft: verlaren beki sting onder bovenfl ens
Oppervlak: 100.0 m2

Aanbrengen ondersteuningsconstruetie t.b.V.
een bekisting.
Ondersteuningsconstructie voor de bekisting vol-
gensbestekspostnr(s}.: 429172.en 429173
Wijze van fundering ter keuze van de aannemer

EEN- HOEVEELHE10
HEID RESUlTAATS-

VERPLICHTING

st
st

m3

m3

HOEVEELHEI 0
BOtWSTOF

4.00 L
4.00 L

15.40 L

267.00 L

245.00 L
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CJvlSCHRIJVING

Toepassen bekisting t.b.v. een vloervonnig onder-
deel.
Betreft: bekisting onder bovenflens
Oppervlak: 55.0 m2

Toepassen randbekisting.
Betreft: randbekisting bovenflens
Oppervlak: 145.0 m2

7.

Aanbrengen in te betonneren stekeinden.
Totaal: 10 x 15 stuks
Stekeinden: 1/>25. lang ca. 1340 llIll
Stekken 840 llIll inbetonneren in bovenflens koker-
ligger
Staalkwaliteit: FeB 500 I-ML

Aanbrengen beton t.b. v. een vloervormt g onderdeel
Betreft: bovenfl ens
Beton:

Verwijderen van een ondersteuningsconstructie
t.b.V. een bekisting.
Ondersteuningsconstructie voor de bekisting vol-
gens bestekspostnr(s). 429172 en 429173

Herplaatsen betonnen windschenn.
Situering: overkluizing zinksleuf westoever.

zie tek. 901 en 902
Betreft: windschenn verwijderd volgens bestees-

postnr. 429121.

Aanbrengen dook- en injectiegaten.
Situering: onderkant windschennschalen
Betreft: verbi ooing scha1en/kokerl igger
Totaal: 10 x 15 stuks
Gaten maken d.m.v. boren
Diameter dookgaten: I/> 50 mm: lengte 500 mmlst
Diameter injectiegaten: I/> 20 am: lengte 200 mmlst

Aanbreogen betonnen windschenn.
Wijze van aanbrengen ter keuze aannemer i .o.m.
de directie
Schal en vervoerd volgens bestekspostnr. 429130
Gewapendbetonnen windschaal afmetingen zie
bestekspostnr. 429120
Oook- en injectiegaten en voegvlak chemisch
injecteren
De schalen intact 1aten en i n één geheel
aanbrengen
Windschalen op de oorspronkelijkepositie.terug-
brengen zie meetresultaten vanbestekspostnr.
429122
Hoogte v.d. bovenkant schalen in definitieve fase
N.A.P.+30.50 m. met een toelaatbare toleranti e
van ± la mm.
In de definiti·eve fase moet de afwijking van de
windschalen ten opzichte van de te lOOdstand
kleiner dan of gelijk zijn aan 0.2 %
De aannemer dient daarbij o.a. rekening te houden
met hoekverdraaiingen t.ç.v. doorbuiging betonnen
kokerligger.
Alle benodigde hulpconstructies en in te zetten
materi ee1 di enen i n deze bestékspostbegrepen te
zijn

Aanbrengen beton t.b. v. een wandvormig onderdeel.

422199
::::::::::

Lr:

1':1

li .I~

r.~
{ •••~.
T~k9183 422114

EEN-HEID HOEVEELHEID
RESUlTAATS-
VERPLICHTING

kg

m3

st 1.00

m3

HOEVEELHEID
BOUWSTOF

775:00 L

267.00 L

A

1.00 l

.
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BLADNR. : 228

BESTEKS CATAlOOlJS/lll.MR
POST-HOOFD- OËFICDDE
NlJ"MER CODE 1:2:3A:5ê6

4292

429210 422199

7.

429211 420102 .1.
1212 420199

429213 420199

429214 420199

429215 423199

429216 425102

429217423199

429218 423299

429219 422113

1..
.9.

OMSCHRIJVING

Situering: tussenruimte kespen t.p.v. vijzels
Aanbrengen beton na herplaatsen schalen
M45 t/m M54
Beton:

Aanbrengen betonnen poeren.
Betreft: poeren op combiwand. poer nr. 1 en 3

tussenliggende koppelbalk.
zie tel<. 908 en 909

Combiwanden•opnemeni n poer

Aanbrengenwerkvloer .
Beton. laagdikte 70 ll1Il
Toepassen bodembekisting t.b. v. een poer.
Situering: combiwand
Oppervlak: 51.5 m2

Toepassen randbekisting t.b.V. een poer.
Betreft: poer op combiwand
Oppervlak: 98.0 m2

Toepassen balkbekisting.
Betreft: poer 3 en koppel ba1k
Oppervlakte: 72,0 m2

Aanbrengen stekeinden .
Si tueri ng: bestaande funderi ngsba1k windscherm
18 Gaten boren: door de bestaande funderingsbalk

dik 750 ll1Ilt.b.V. stekeinden
Poer 1:
.Aanbrengenstel<eindên 1/125. lang 2270lllll.
Poer 3:
Aanbrengen stekeinden $25. 1ang 1660 mn,
staalkwaliteit FeB 500 HWL
Stekken i njecteren met gi etmorte 1

Bewerken van verharde betonoppervlakken.
Betreft: aan te storten vlakken bestaande

f41'làeringsba1k windscherm
Oppervlakte: 15.2m2
Boucharderen
Verticale en horizontale vlakken

Aanbrengen chemische ankers met stekeinden.
Situering: zijkanten bestaëlndefunderingsbalk

windscherm
Stel<einden 1/125. lang 1450 ll1Il
staal kwaliteit FeB 500 HWL
Verticale vlakken

Aanbrengen i njektiebui sjes.
Situering: naast de windschermscha1en
Betreft: ne- injecteren
Injectiepijpjes
Na verharden beton aangebracht volgensbesteks-
postnr. 429219
Het leveren en aanbrengen vangrout wordt geacht
te zijn begrepen in deze bestekspost

Aanbrengen beton t.b.v. een liggervormig onder-

EEN- HOEVEELHEID
HElD RESULTAATS-

VERPLICHTING

HOEVEELHEID
BOlMSTOF

m3 11.30 L

st 1.00 A

m3 2.00 L

st 9.00 L

st 9,00 L

st 10.00 L

st 4.00 L
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OMSCHRIJVING

deel.
Beton:

Aanbrengen betonnen poer.
Situering: poer nr 2.

zie tek. 908 en 909.

Aanbrengen werkvloer.
Totaal 8.5m2
Beton, laagdikte 70 llJlI

Toepassen randbekisting.
Betreft: randbekisting poer nr. 2.
Oppervlakte: 22. 0 m2

Aanbrengen beton t.b. v . een 1iggervormig onder-
deel
Betreft: poer nr. 2.
Beton:

Aanbrengen stekei nden .
Situering: bestaande fundatiesloof windscherm
10 Gaten boren: door de bestaande funderingsbalk

dik 750 mn t. b. v . steket nden
Aanbrengen stekeinden 1/!32. lang 2130 llJlI.
staalkwaliteit FeB 500 HWl
Gaten injecteren met gietmortel

Aanbrengen vijzels.
Situering: tussen poeren en bestaande

windschérm
Totaal: 3 st.
Platte ronde vijzel fP900mn. met epoxyharsvull ing
T.p.v. vijzels poeren 2 + 3 rutete inbetonneren
met krimparme gi etmortel B30
Bij aflaten vijzel moet deze kwaliteit minimaal
aanwezig zijn

Aanbrengen grootschenn.
Situering: tussen combiwanden
Betreft: het aanbrengen van een grond- en water-

kerend scherm d.m.V. jet-grouting
zt e tek. 90B en 909

Schenn:
- Lang van N.A.P. + 3.000 m. tot N.A.P. - 26.500 lil
- T.b. v. na-injecteren de nodige voorzieningen
treffen d.m.V. injectiebuisjes langs de combi-
wanden

- Ten minste 3-maal na-injecteren
Het leveren en aanbrengen van groot en inject ie-
buisjes wordt geacht te zijn begrepen in deze
bestekspost

Aanbrengen prefab betonnen schaalelementen.
Situering: onder windschenn zuid t.p.v. de

combiwandzinksleuf west.
zie tek. 90B en 909.

Betreft: aanbrengen van stalen regels. afstand-
houders en prefab betonnen· schalen

Aanbrengen stalen regels en .afstandhouders.
Ten behoeve van stellen en bevestigen schaal-
element.
Bevestigen aan windscherm. combiwanden op
beStaande funderingssloof met:
- gebogen HEA400. lang 5, 6 lil

EEN- HOEVEELHEID
HElD RE5UlTMTS-

.. VERPLICHTING.

m3

st

m3

m3

st

st

st
ltr

gld

st

kg

1.00

3.00

1.00

HOEVEElHEID
BOtJWSTOF

215.00 L

A

0.60 L

17.00 L

.

10.00 l

A

3,00
550JlO

N

A

700.00
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BLADNR.: 230

BESTEKS CATALOOUSNI..MR·
POST- HOOFD···. OEF'lCOOE
NlJ!'IMËR CODE 1:2:3:4:5:6

429262562101

429264422199

4293

429310 422199

429311 420199

2.

.9 ..
.2.

O'1SCHRIJVING
EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS-

VERPLICHTING

"RVS bOOranketS•M16 st
-RVSboutenMl6 st
• stalenvutplaten. thermisch verzinkt stel
-oplegvilt m
-B stukshoekstalen 100.100.10 lang 300 rnn kg
Detail lering regels -en afstandhoudets door de
aannemer volgensbestekspostnr. 820010
Het .leverenen.aantirengen van .de onderdelen.
worden geacht te zijn begrepen in. dezebestekspost

Voorbehandelen staal. nieuwbouw.
Betreft : stalen onderdelen van bestekspostnr.

429261
Reinigen, voorafgaand aan het stralen. d.m.V.:
ter keUZe·aatmélller LO.m. de directie
Gritstralen Sa 2.5
Straalmiddel voor·. herhaa ld gebruik

.1 Afkonendstraalmiddelen vuil· opvangen. verzamelen
incontainer(s) en vervoeren naar een door het be-
voegd gezagërkendë· inrichting

Aanbrengen tèérvrije epol\Ycoating
eft: .stalen. onderdel en vanbestekspostnr.

429261
Teervrije-ejJOxy •coati ng
Twee-componel'lten.epoxy-polyamide primer type
SiQlllaCoverprimer 7413·ofgeli jkwaardi g.
Twee~compooontenepol\Y-polyamide·coat ing type
. over TCPcoating 7463 (zwart) of

ardig.
Laagdiktenconform deel 3 artikel 56.22.04· lid Ol.
Leveringböuwstoffenworden geacht te zt jn
begrepen in. dezebestekspost

Aanbrengen prefab betonnen sc:haalelement.
A1'meUngenelementen hoogt~onder·enbövenl<ant
schaal t.o.v.N.A.P .. zie teR:. 908 en 909
Wanddikte 250·.mmmet vellingkanten 50XSOmm

i n straal overeenkomstig Zuidscherm
Vöé!;lbreedte20 •mm
.p.v. stenpels ronde sparingen

Schaal el ement
BElton
CönUSgaten in schorten t.b.v. bevestiging
Aanbr~enbOOrankers M24.R\lS AISI 316L. tncl ,
volgringen.
oplegvi1t
COI'l(.lsgatenna aanbrengen schorten·vuTlen mët
gietTOOrtelbehoort tot deze bestekspost

Aanbrengen.betonnenoplegsloven.
Situering: overklujzjng zinksleufwestoever.

t.p.v. •Neckarweg
zietek. 904 en ·905

Betreft:opl overkluiztng
Afmetingen . f: lxbxd 14250X26ooXl700mm:
CanbiwandenOPnemen in OPlegsloven.

Toepassen bekisting t.b. v . 1iggetvormigonderdee 1.
Opperv 1ak: 110. () m2
- •bekisting ca. 85 m2
- werkvloer ca. 85m2
beton dik 70 mm

2,00 Ast

HOf\lEElHEID
BOUWSTOF

4.00 L10.20
8.00
8.00
1.10

6.00 L
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BLADNR. : 231

BESTEKSCATALOGUSNI.H1ERHOüFD- DEFICODE
CODE 1:2:3:4:5:6

422113

42932C1429899

429321 420102

"1322 420131

7.

7.

2 ...4.

.1.

.1.1.

423101
1.
.4.

.1.3.
.1

423101
1.
.4.

.1.4.
.1

423299

avlSCHRlJVING

Aanbrengen beton t.b. v . een 1iggervonnig onder-
deel.
Betreft: beton t.b.v.oplegsloven
Beton:

Aanbrengen betonnen landhoofd constructies st.
op betonnen. palen.
Situering: noord- en zuidzijde zinksleuf westzijde

t.b.V. overkluizing Neckarweg
Betreft: de landhoofden compleet met dE?

funderingssloven grondkerende gedeelten.
vleugelwanden en console

Aanbrengen werkvloer.
Betreft: funderingss loof
Hoeveelheid: 2 x 43.5 m2
Beton. laagdikte 70 llJlI

Toepassen randbekisting.
Betreft: randbekisting funderingssloof
Hoeveelheid: 2 x 35.0 m2

Aanbrengen beton ten behoeve van een fundE?rings-
element.
Betreft: funderingssloof
Ten behoeve van funderingselementen volgens
bestekspostnr(s>.: 429322
Beton:

Toepassen bekisting t.b. v. een wandvonnig onder-
deel.
Betreft: de grondkerende gedeelten en de vleugel-

wanden van het 1andhoofd
Hoeveelheid: 2 x 68.0 m2

4 x . 7.0 m2
2 x 25.0 m2

Aanbrengen in te betonneren leiding van PVC-buis.
Hoeveelheid: 4 stuks
Ten behoeve van een kabel doorvoer
Buis met hulpstukken. klasse 34
Buis: 4 x 0.75 m
moffen: 4 x 2 st
Nominale middellijn 110 mn

.1 Verbinding d.m.v . rubbermanchet

Aanbrengen in te betonneren leiding van PVC-buis.
Hoeveelheid: 2 stuks
Ten behoeve van een waterafvoer
Buis met hulpstukken. klasse 34
Buis: 2 x 0.75 m
moffen: 2 x 2 st
Nominale middenijn 160 llJlI
Verbinding d.m. v . rubbermanchet

nbrengen in te betonneren leiding van PVC-buis.
td: 2 stuks

behoeve van een waterafvoer
s met hulpstukken. klasse 34
s: 2 x 0.75 men: 2 x 2 st

Nominale middellijn 200 llJlI
Verbindi ng d.m.v . rubbermanchet

Dokent.b.v. stootplaten.

EEN· HOEVEELHEIDHElD RESUlTMTS-
VERPL I UITING

2.00 A

m3

m3

m
st

m
st

m
st

HOEVEELHEID
BOtî'JSTOF

130.00 L

6.00 L

87.00 L

3.00
8.00

L
L

1.50 L
4.00 L

1,50 L
4.00 L
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BLADHIt: 232

BESTEKS CATALOOJSNUMR
POST ~ HOOFD- DEfICOOE
Nl.Jf+'IERCOOE 1:2: 3:4;5:6

429329 331101

429332 420116

429333 420131

429334422114

429335420202

3336420201

429340422199

429341 .424102

9.

.9.

L

7.

L

9.

.1.

OMSCHRIJVING

Betreft: doken lP 25 innt.b. v . stootplaten t. p. v .
opleggingen

Doken f/J 25 llmlang300 mn h.o.h. 500 mn
Doken200rrrn opnemenin betonnen landhoofd
Staalkwaliteit Fel3500
Bovenste 130 rrrnvan de doken oawikkelen met
Densoband

Aanbrengen van ankers VOOrstijlen.
Ankers inclusief moer.: stelmoer en.ringen
Ankers .inbetonnerenmetgebruikmakirlgvan
malplaten
Het geheel thermi seh verzinken
Voor leuningstijlen aan té brengen volgens
bestekspostnr. 651110
2 ankers per Stijl
stijlen n.o.h. 2.00 m
U-Anker type G. ~.diameter: 20 mn

-klasse 8.8

AaTlbrengenondersteuningsconstruct ie t.b .v:
een.bekisting ..
Ondersteuni astructtesoor de bekisting vol-
gensbest . stnrïs): ; 429332 en429333
Wijze van fundering ter keuze van de aannemer

Toepassen bekisting t.b. v.een vloervormigonder-
deel.
Betreft: de onderbekisting console t.b.v. put
Hoeveelheid: 4 x 2.0 1112

Toepassen randbel:.isting.
Betreft: de randbekistingconsole
Hoeveelheid: 4 x 3.01112

Aanbrengen beton t. b. v . een wandvormi9 onderdeel.
Betreft: degrondkerende gedeelten. de vleugel-

wandenen console van het landhoofd
Beton:

EEN- HOEVEELHEID
HEIO RESULTAATS-

VERPLICHTING

st

Verwijderen van een ondersteuningsconstructie
t.b.V. een bekisting.
Ondersteuningsconstructie voor de bekisting vol-
gens bestekspostnr(s).: 429332 en 429333

Aanbrengenondersteuningsconstructie t.b.V.
een bekisting.
Ontiersteuningsconstructievoorcle bekisting vol-
gensbestekspostnr(s).: 429337
Wijze van. fundering ter keuze .van de aannemer

Aanbrengenvoorgespannen betonnen brugdek. st
Betreft: het i.n-situgestorte betonnen brugdek

met voorspanning
Bestaande uiteen. voorgespannen brugdek met langs-
en clwarSbalken int 1. schamprandenop het brugdek

Aar'ltmengenopleggingen.
Situering: landhOOfcl- en. tussenop1eggi ogen
Aanbrengenvan de volgenoeoplegmaterialen:
-oplegblolcken TB S13600xSOOx69. t.b.v.
tussenopl€gQlngen;

- oplegblolcKen TB SB4SOx350x114. t.b. v.
landhoofdopleggingen:

Stéllen inCelll€l'ltspecie

1,00 A

HOEVEELHEID
BOUWSTOF

48.00 L

12.00 L

70.00

8.00 L

st 8.00 I
L
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BLADNR.: 233

1..
.4 ...
.1.3.

.9.

2 ..
.4 ..
.1.1

5 ..
.3.

.2..
.4...4.

Q\1SCHRIJVING

Toepassen bekisting t.b.v. randkistvloer.
Hoeveelheid: 180 m2
Bekistingsmateriaal ter keuze van de aannemer

Toepassen bekisting t.b. v. liggervormig onderdeel.
Oppervlak: 1660 rr2
Oppervlak: 900 m2 v loerbeki sti ng

Aanbrengen in te betonneren leiding van PVC-buis.
Hoeveelheid: 6 st
Tenbehoeve.van een waterafvoer
Buis met hulpstukken. klasse 34
Nominale.middell ijn 160 lllJl
Verbinding d. a, v . rubbermanchet

Aanbrengen.putrand met•deKse1.
Betreft: de inlaatput t. p. v . rial ering
Afvoerput
Fabrikaat Passavant
Type HSD-2 1/). 150 trol

Aanbrengen in betonneren leiding van PVC-buis.
Si tuering : schamrand brugdek
Totale 1engte 4 x 85.0 a.
Ten behoeve vaneen kabeldoorvoer
13uismethulpstukken.klasse 34
Nominale middellijl'l.·1l0 trol

trekdraad
Verbindi ng•d,m. v.rubbermanchet

Leveren. en aanbrengen voorspansysteem.
Voorspansysteem ter keuze van de aannemer
leveren enverwerken:
- 4 voorspanbundel s 19115Z per 1igger
lengte·en. verloop als tekening

- voorspanstaal FeP•.1860
Aanvangsvoorspankracht Fpi = 64000 kN
(Rpi = 16000 kNper ligger)

- omhulJingsbuizen incl toebehoren behandelen
met VIP poeder

- het voorspansysteemwaterdicht afwerken t. p. v .
de kappen en injectie cq, ontluchtingsopeningen

- verankeringselementen incl. de bij het
verankeringselement.behorende zachtstaalwapening
zoals dat in het "attest met certificaat" is
omschreven

Spannen. injecteren en afwerken
voorspanelementen.
Spanmethode:2 zijdig volgens het spanprotocol.

AanbrenQenbeton t.b. v . een 1i ggervormi g onder~
deel.
Betreft: 1angs-endwarsba Ren en brugdekincl.

schampranden
Sterkteklasse B 45
MHieuklasse3 (VOChtig in combinatie met doetzee-
ten)
eonsistentiegebied 2
HoogovencementCEMUI/B 42.5 LHHS
Toeslagmateriaal :betongranul aat in een
hoeveelheid van 21l%van het grof toeslagmateriaal

Aanbrengen PVC-buis.
Situering: ~rkant brugdek Lb.v.li4A
De bevestigingsmiddelen aan brugdek dienen in

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
BOl}oJSTOF

HOEVEELHEID
RESULTMTS-
VERPLICHTING

6.00 L

st 6.00

m 340.00 L

m 345.00 L

5570.00

1040.00 L



92.40.03R Calandtunnel werkbestek Besteksdeel BDD-3320~01
Civieltechnische werkzaamheden
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BLAlJNR. : 234

BESTEKS CATALOOUSNlM'1ER·
POST- HOOfD- DEFICODENlf"MERCODE 1:2:3:4:5:6

429353 252201

429354-. 252202

429355 .••252202

429356 423101

429357 331101

429358 331101

4294

429410 422199

2.

2.

2.

1.
.4.

9.

.9.

.9.

OMSCHRIJVING

deze bestekspost begrepen te zijn
Rechte buis. klasse 34
Nominale midde11i jn 160 rrrn
Verbinding buizen d.m.v, mof wet rubbermanchet

Aanbrengen PVC-buis.
Situering:Ol1derkant brugdek t.b.v. liiJA
De bevestigingsmiddélenaan brugdek dienen in
déze bestekspostbegrepen te zijn
Rechte buis .•••klasse ·34
Nominale.middf>Ilijn 200 rrrn
Verbinding bui zen d.m. v. mof met rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.
Hoeveelheid: .·6·. stuks
Hulpstuktken> .. klasse 34:
Type hulpstuk :
- bocht 22.5°-bocht 45°
NOOlinalemiddellijn 160 rrrn
Vétbinding buis-hulpstuk d.m.v. rubbermanchet

Aanbrengen.PVC-hul pstuk.
Hoevéèlheid:12 stuks
Hulpstuk(kenL klasse 34:
Type hulpstuk:
_.Fstuk 200/1601160
-bocht 45"
- bocht 22.5"
NOOlinalemiddel1i jn200 rrrn
Verbinding. buis-hulpstuk d.m.V. rubbermanchet

Aanbrengen in te betonneren leiding van PVC-buis.
Situering: opleggingen 1andhoofd
T.b. v.doorvoerliiJA •leidingen
Hoeveelheid: 4 st
Tenbehoe\ie .van een waterafvoer
BuismethlJl(ist.ukken.klasse 34
NOlllinalemiddélli jn250rrrn
Verbinding ct .m.v. rubbermanchet

Aanbrengen van ankers voor.stijlen.
Ankers inclusief. moer. stelmoeren ringen
AnkétS inbetonnerenmet gÄ..bruikmaking.•van
malplaten
Het geheel thermisch verzinken
Voor leuningstijlenaan te brengen volgens
bestekspostnr ...632110
2 ankers per stijl
stijlen h.D.h. 2.oom
U-Anker type {;. - dillmeter: 20 rrrn

- klasse 8.8

Aanbrengen van ankers voor stijlen.
Ankers inclusief moer. stelmoeren ringen
Voor eenZijdig uitgeOOuwde.geleiderail (trapezium
vormigegronaplaat)
Ankers.M24type K
Grondplaten

Aanbrengen betonnen oplegsloven.
Situering: overk}ui zing zt nksleuf .oostoever.

t .p; v. Merse.YWè9. Zie tek.906en 907.

EEN- HOEVEelHEID
HEID RESLll.. TMTS-

VERPLI CHTING

m

In

st
st
st

HOEVEELHEID
BOUtlSTOF

62.00

62.00 L

128.00
64.00

2.00
4.00

2.00 L
6.00 L4.00 L

4.00 l



03R Calandtunnel werkbestek Besteksdeel BOO-3320-01Civieltechnische werkzaamheden
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BLADNR .: 235

~I~I~IBESTEKS
....

CATALOOUSNl.MR . EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID······POST- HOOFD- DEFlCDOE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- BOl..WSTOF
Nl..H"1ERCOOE 1:2:3:4:5:6 VERPLICHTING

Betreft: oplegging overkluizing
Afmetingen volgens tekeningConbiwanden opnemen in oplegsloven.

420199 Toepassen bekisting t.b.v. een opleçsloot.
Oppervlak: 1060.0 m2
- bekisting ca. 530 m2
- werkvloer ca. 530 m2
beton ehk 70 llIll m3 37.10 L

422113 Aanbrengen beton t.b.v. een liggervormig onder-cleel.
Betreft: beton t.b.v. oplegsloven

7. Beton: m3 672.00

r29420 429899 Aanbrengen betonnen landhoofd constructies st. 1.00 A
op betonnen palen.

1~ Situering: noordzijde zinksleuf oostzijde t.b.v.overkl uizing Merseyweg
Betreft: de.funderingssloven van het landhoofd.

m'll:

ccmpleet met vleugelWanden. consoles enkabelgoot.
:::~29421420102 Aanbrengen werkvloer.r Hoeveelheid: 55.0 m2

.l. Beton . laagdikte 70 l1Tll m3 4.00 L
::::'129422420201 Aanbrengen ondersteuni ngsconstructi e t.b.v.
::~Il een bekisting.Ondersteuningsconstructie voor de bekisting vol-gens bestekspOstnrf s) .: 429423
:i"':1

1. Wijze van fundering ter keuze van de aannemer
::429423 420131 Toepassen randbekisting.

~

Betreft: randbekisting funderingssloof landhoofd
Hoeveelheid: 91.0 m2!~4422151 Aanbrengen beton ten behoeve van een funderings-
element.Betreft: funderi ngss loof 1andhoofdTen behoeve van funderingselementen volgens

~~

besteespostnrts) . 429420 70:0Ö7. Beton: m3 L
420202 Verwi jderen van een ondersteuningsconstructie

.;."-:{ t.b.V. een bekisting .
::::::::: Ondersteuningsconstructie voor de bekisting volL gens bestekspostnr(s). 429423

420102 Aanbrengen werkvloer.

II Betreft: werkvloer t.b.v. consolesHoevee lheid: 11.0 m2.1. Beton. laagdikte 70 nm m3 0.80 l

420201 Aanbrengen ondersteuningsconstructie t.b.V.

la een bekisting.Ondersteuningsconstructie voor de bekisting vol-gens bestekspostnr(s). 429428
l. Wijze van fundering ter keuze van de aannemer

420131 Toepassen randbeKistïng.
I Betreft: de randbeKisting console. inclusief devloerplaat van de kabelKoKer
.:.;.:.:;' Hoeveelheid: 27.0 m2

~1]29429 423299 Deuvels t.b.V. stootplaten. . ..



92.40.03R Ûl1andtunnel werkbestek Besteksoeel 800-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
.d, 31 maart 1999

BLAONR. : 236

429431 422116

429432 420202

429433420114

429435 ••252821

429440 429899

429441420102

9.

9.

1. .
.9 ..

.1.

1.

OMSCHRIJVING

Bétreft: deuvels f{J25mn t.b.v. stootplatenf.p. v .
opleggingen

[)euvelsf{J.25mn lang 400 11111 h . 0 • h . 500mn
Deuvels 200 llJ!l opnemen in betonnen landhoofd
Staalkwal iteit FeB 500 HWl
Bovenste 130mn van dedokenoowilckelen met
Densoband

Aanbrengen beton t.b. v . een vloervormig onderdeel.
Betreft: de randbekistingconsole. inclusief de

vloerplaat van de.kabelkoker

Verwijderen van eenondersteuni ngsconstructi e
U.LV. een beKisting.

'ngsconstructie voorde. bekisting
bestekspostnr(s).: 429428

een wandvormi9 onderdeel.
het landhoofd en wanden

.1.

Aanbrengen pretabbetonnen perrl€lplaat.
SitLll?ring: •op de tandbplegging t.Pev. kabelgoot
Hoeveellteid: lst
Afmetingen: 2025 x 2000 x 2501lm
Béton:
Elke.pendelplaat voorzien ·van een· nok

Aanbrengen betonnen· 1andhoofd constructies
op betonnen•palen. encombiwal1d.
Situering: zuiqzijdezinksleufoostzijde t.b.V.

overkluizingMerSe,YWe9
Betreft: de fLindèringsslovërrvän het. landhoofd.

complèet met consoles en ·kabelgoot.

Aanbrengen werkvloer.
Betreft:· funderingssloven en vloer kabel koker

lMeid:5S.0mz
. laagdikte 701lm

rengen ondersteuningsconstruct ie t.b. v .
beKisting,
steuning$Çonstructi evoor .debek isti ng

gensbestekspostnr(s). : .429443
WijZe van fundering ter keuze van deäannemer

Toepassen rant1bekisting.
Betreft: randbeki sting tunderingssloof. lanl:ihoofd.

inclüsief de wanden van de kabelkoker
Hoeveelheid: 220.0 l'Il2

EEN- HOEVEELHEID
HElD RESULTAATS-

VERPLI CHTING

m3

st. 1:Q() A

16.00 L

ll.50 L

5:50 L

200.00 L

4.00
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BLADNR.: 237

~I::::
ii::::!BESTEKS CATALffiUSNlMR

]
POST- HOOFD-DEFICQDE

. NIJIMERCOOE 1:2:3:4:5:6
::;j:... o'

",,::,.::,.:[429444422151,
:;:;0;'.0:

~
,::M.19445420202
~~(~:

I
llf'29446 42Ul02

::\,':;,::~..29447 420131
:,,'~':.::.~,:' .j'

423299

422116

420102

420201

420131

422116

420202

420114

7.

7.

1.

9.

OMSCHRIJVING

Aanbrengen beton ten behoeve van een funderi nçs-
element.
Betreft: funderingssloof landhoofd. inclusief de

wandenvan de kabelkoker
Ten behoeve van funderingselementen volgens
testerspostnnsj.: 429440
Beton:

.1.

Verwijderen van een ondersteuningsconstructie
t.b.V. een bekisting.
Ondersteuningsconstructie voor de bekisting vol-
gens bestekspostorts).: 429443

Aanbrengenwerkvloer.
Betreft: rijdek landhoofd
Hoeveelheid: 59 m2
Beton. laagdikte 70 ll111

Toepassen randbekisting.
Betreft: randbekisting rijdek landhoofd.
Hoeveelheid:· 30.0 m2

Deuvels t.b.V. stootplaten.
Betreft: deuvels ~ 25 mmt.b.V. stootplaten t.p.v.

opleggingen
Deuvels ~ 2511111lang 300 mm h.o.h. 500 mm
Deuvels 200 fIll1 opnemenin betonnen landhoofd
Staal kwaliteit FeB 500 HWL
Bovenste 130mmvan de doken oowikkelen met
Oensooand

.1.

Aanbrengen beton t.b. v. een vloervormig onderdeel.
Betreft: ri jdek 1andhoofd
Beton:

Aanbrengenwerkvloer.
Betreft: console t.b.v. put
Hoeveelheid: 4.0 m2
Beton. laagdikte 70 mm

Aanbrengen onctersteuningsconstructie t.b.V.
een bekisting.
Ondersteuningsconstructie voor de bekisting vol-
gens bestekspostnrts i.: 429453
Wijze van fundering ter keuze van de aannemer

Toepassen randbekisting.
Betreft: consoles met putten
Hoeveelheid: 14.0 m2

Aanbrengen beton t.b. v. een vloervormig onderdeel.
Betreft : consoles met putten
Beton:

Verwijderen van een ondersteuningsconstructie
t.b. v. een bekisting.
Ondersteuningsconstructie voor de bekisting vol-
gens bestecspostnrt s) .: 429453

Toepassen bekisting t.b.V. een wandvormig onder-
deel.
Betreft: v1eugelwanden op het 1andhoofd
Hoeveelheid: 17.0 m2

Aanbrengen beton t.b. v, een wandvormig onderdeel.
Betreft: vleugelwanden op het landhoofd

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTMTS-
VERPLICHTING

m3

m3

st

m3

m3

m3

HOtVEELHEID
BOUWSTOF

67.00 L

4.20 L

18.00 L

36.00 l

0.30 L

4.00 L
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BLADNR. : 238

BESTEKS CATALOOUSNlMR
POST- HOOFD- DEFICOOE
Nl.It'1'1ER.COOE 1:2:3:4:5:6

9.
429458 252821

1..
.9 ..
.1.

429459 422199

429470 473199

429471 473199

•?9472 423201

9.

429473 331101

9.

.9.

429474423101

OMSCHRIJVING

Beton:

Aanbrengen schi ldmuur van metselwerk.
Situering: leiding-/kabelgootbeëndiging
Metselwerk : metselstenen
Halfsteens schildmuur
Afmeting: ca. 3 m2
Buitenzijde platvol voegen

Aanbrengen prefab betonnen pendelplaat.
Situering: op de tandoplegging t.p, v. kabelgoot
Hoeveelheid: 1 st
Afmetingen: 2025 x 2000 x 250 llTll
Beton:
Elke pendelplaat voorzien van een nok

Aanbrengen.prefab betonnen brugdeklllèt druklaag.
Si.tuering: aanbrug overkluizing Merseywegover de

ontlastsleuf t .p. v. zt nies1euf oostoever .
zi e tek. 906· en 907

Betreft: het ek van de aanbrug aan de

Het eerste 65%van de hoeveelheid resultaats-
verplichting wordt betaalbaar gestelel nadat alle
prefab 1iggers zijn geplaatst .

Aanbrengen rijdek met voorgespannen. liggers.
Betreft: het. brugdek van de aanbrug aan de

noordZijde
incl. leveren en .aanbrengen randl iggers. rand-
schorten. einddwarsliggers. druklaag met kabelgoot
en schampranden. voorspanning. wapening.
bekisting. verloren bekisting. het bestrijken of
afplakken van alle voegen aan de oppervlakte van
het· dek. de voegenovergangen . de oplegblokken en
kunstharSlllOrte1 onder de oplegblokken.
Voegovergangen: Tensagri p G--5D
Breedte brugdek 13.26m.
ConstructiehQOgte·max. 1200 1lTll.
Belastingklasse 60 volgens NEN-1008eVOSB1963)
Beton prefab elementen B65
Overig beton 835
Mil ieuk 1esse 3

Aanbrengen i ntebetonneren ankers,
Betreft: ankers met grondplaat t.b.V. geleiderail
constructie
AnkersM24 type K
Grondplaten

Aanbrengen van ankers voor stijlen.
Ankers inclusief moer. stelmoer en ringen
Ankers inbetonnerenin schamprand met
gebruikmaking vanmalplaten
Het geheel thermisch verzinkt
leuningstijlenaan te brengen volgens
bestekspostnr. 633110
2 ankers per stijl
Stijlen 0.0.11. 2.00 ffi.
U-anker type G. - diameter: 20 am

- kwaliteit 8.8

Aanbrengen in te betonneren leiding van PVC-buis.
Situering: kabelgoot
Hoeveelheid: 2x3 st. inclusief 6 bocht-
stukken 45<>

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTMT$-

VERPLICHTING

m3

st

st 1;00 A

st
st

st

HOEVEELHEID
BOt..WSTOF

4.00

200.00 L

1.00 L

1.00 L

44.00 L
22.00 L

60.00 l
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BLADNR. : 239

BESTEKS CATAlOOl1SNlJ"1l1ER
POST- HOOfO- OEFlCOOE
NI.M'1ERCODE 1:2:3:4:5:6

r"·

1. .
.4 .
.9.9.

,.:....1429481

~

1'111'1;'
·~·z{,!

473199

473199

9.

9.

.9.

(lYlSCHR I JV I NG

Ten behoeve van een waterafvoer
Buis met hulpstukken. klasse 34
Nominale middellijn 63 nm

.1 Verbinding d.m. v . rubbennanchet

Aanbrengen prefab betonnen brugdek met druk1aag .
Situering: overkluizing Merseyweg over de

zinlesl eufoostoever. zie tek. 906 en 907
Het eerste 65%van de hoeveelheid resultaats-
verpl i eht ingv.nrdtbetaa lbaar gesteld nadat all e
prefab liggers zijn geplaatst.

Aanbrengen rijdek met voorgespannen liggers.
Betreft: het brugdek van de overkluizing over de

zinksleuf
incl. het •.leveren en aanbrengen vanrandliggers.
einddWarsliggers. druklaag met kabelgoot en
sehampranden. voorspanning. wapening.••bekisti ng.
verloren bekisting, het bestrijken of afplakken
van ane voegen aan de oppervlakte van het dek, de
voegovetgangen,deöplegblokken en de kunsthars-
mortel onder de oplegb lokken
Voegovergangen:
- TenSagrip 6=100
- Tensagrip G=5O
Breedte brugdek 63,7 m
Constructiehoogte max. 1800 nm.
BelasUngl<lasse 60 volgens HEN-1008(VQSB1963)
Beton prefab· elementen B65
Overig beton B35
Milieuklasse·3
Op te nemen voorzieningen: sparingen t.b.V.
afwatering brugdek

Aanbrengen i n te betonneren ankers.
Betreft: ankers met grondplaat t.b.V. geleiderail
construct i e
Ankers.M24type IC
Grondplaten

Aanbrengen van ankers voor stijlen.
Ankers inclusief moer. stelmoer en ringen
Ankers inbetonneren in prefab randelementen met
gebruikmaking van malplaten
Het geheel thermi sch verzt nkt
Leuningstijlen aan te brengen volgens
bestekspostnr. 633110
2 ankers per stijl
Stijlen h.o.h. 2,00m.
U-anker typeS, - diameter: 20 mn

- kwaliteit 8.8

Aanbrengen herrelwaterafvoeren.
Passavant type HSO-2t/>150 nm, inclusief alle
toebehoren en in te storten orderee len

Aanbrengen hemelwaterafvoeren.
Betreft: ..afvoerputten" met afvoer
In te storten:
- kraagbus /11120
- bus l/I90/85.6
- lijllJllOf$96.4/90
mantelbuis t/>110/105.6

Kunstharsafdichting

Aanbrengen in te betonneren leiding van PVC-buis.

EEH- HOEVEELHEID
HEID RE5ULTMTS-

VERPLICHTING

m

st LOO

st

st
st

st

st

st
st
st
m
ltr

HOEVEELHEIDBOlWSTOF

6,00 L

A

1.00

172,00 L
86,00 L

84,00 L

4,00

10,00 L
10,00 L
10,00 L
16,50 L
25,00 L
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BLADNR. : 240

BESTEKS CATAl.OOUSNI.JM'1ER
POST- HOOFD- DEFICOOE
NlM'lERCODE 1:2:3:4:5:6

43

431

432

Q\1SCHRIJVING

inclusief 12 bocht-

1. .
.4.

WAPENING

WENING FEB 220 HWI...
wapening t.b.v. aarding

Aanbrengen kerDTIiclde11i jn van 161l1l1.

EEN~ HOEVEELHEID
HElD RESULTAATS-

VERPLICHTING

13500,00 V

kg

12.00

13500.00 L

V

BlJui,rlok Vero1me n. v .t.
ln-'situ locaties 20.000 kg

Staalkwaliteit FeB 500 HWI... 20000.00

Aanbrengen betonstaal met .kenJljiddel1ijn van 12·!IJIl.

Situering Totaal

BouwdokVetolme n.v.t.
In-situ locaties 220.000 kg

Staalkwaliteit FeB 500 HWI...

Aanbrengen betonstaalmet kenmidde11i jn van 16 IIJlI.

Situering

BouwdokVerolme
In-situ locaties

Totaal

1.000.000 kg
2.000.000 kg

9.

Staalkwalitelt FeB 500HWL

Aanbrengen .betonstaal met kenmidde11tjn van 2OlIJli.

Situering
•

Totaal

BouwdokVerolme 3.700.000 kg
In-situ locaties 2. 000.000 kg

9.

220000.00 V

kg
3000000.00 V

5700000:00 V

kg
kg

220000.00 l

3000000.00 l

5700000.00

V
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BLADNR.: 241

:;:;':'

::~I~6s~KSrroF~~ALOO=
NUMMERCODE 1:2:3:4:5:6

:;:;';0.

~:~.::.:.i:.·:::.:.~:.:::~L

!432060 421108
9.

~~ 432070 421111 9.

11~1433
433010 421801

9.

)]
5

1il,51
"'1511

nj\\51l010 229999

:î
;
; 512
51Z0l0 299999

...

613

J!

OMSCHRIJVING

I Bouwdok:Vero1me 13. 000. 000 kg II In-situ locattes 2.200.000 kg

Staalkwaliteit FeB 500 HWL

Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 32 mn.

Situering

BouwdokVero1me
In-situ locaties

Totaal

3.250.000 kg
2.500.000 kg

Staalkwaliteit FeB 500 HWL

Aanbrengen betonstaalmet kenmiddelli jn van 40 nm.

Situering Totaal

BouwdokVerolme 25.000 kg
In-situ locaties 25.000 kg

Staalkwaliteit FeB 500 HWL

~ENING

Aanbrengen staal t.b.v. hulpconstructies voor het
op maat houden van de wapening.

Situering

Bouwdok:Verolme
In-situ locaties

Totaal

1. 300. 000 kg
900.000 kg

Staalkwaliteit FeB 500 HW~

OPDRIJVEN. TRANSPORT EN AFZINKEN lUNNELELEMENTEN

VoomEREIDENlJE WERK.ZAAMHEDEN

SCI«lNHOUDEN ZINKSLEUF

Onderhouden zinksleuf. gld
Betreft: zinksleuf van de tunnelelementen
Het slibvrij houden van de zink:sleuf
wijze van verwerking: oppersen in berging via het

aanwezige aanlandingsponton
in de Missisippihaven

Stortbewi jzen: di reet aan de opdrachtgever over-
handigen

MNBIIDIGEN OPLEGVOCRZIENINGEN

Aanbrengen op1eçvoorzt eni ngen tunnel el ementen. gld
Situering: de bodemvan de zmksteuven
Betreft: oplegvoorzieningen t.b. v, tijdelijke

vijzelopleggingen van tunnelelementen
Oplegging vijzels op gewapend betonnen tegels in
de zinksleuf
Aanta1: 2 stuks per element st
Plaats: t.p.v. secundaire uiteinde tunnelelementen
Bijbehorende werken:
- grondwerk
- fundering
Ontwerp: aannemer. zi e bestekspostnr. 820010

AFMEERvoo:aIENINGEN

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESUlTAATS-

VERPLICHTING

kg

kg 5750000.00

kg
kg 50000:00

kg

kg 2200000.00

kg

HOEVEELHEID
BOl..fWSTOF

5200000.00 L

v

5750000.00 L

v

50000.00 L

v

2200000.00 L

N

N

12.00 L



92.40.03R Calandtunnel werkbestek Besteksdeel BDD-3320-01Civieltechnische werkzaamhedend.d. 31 maart 1999
BLADNR. : 242

BESTEKSCATALOOlJSNlJIMERPOST- HOOFD- DEFICODENlJ+lER CODE 1:2:3:4:5:6
513010 299999

OMSCHRIJVING

Toepassènt'ijdel tjké afmeervoorzieningen tunnel-
elementen.Situering: oever in het Calandkanaal nabij HeeremaDeze locatie is geschikt voor maximaa 1

4 elementenBetreft: ter beschikking stellen de afmeer-/. c.q.
verankeringsvoorzieningen compleet meteen loopsteigel'Las- en afbran(1werkzaamheden melden aan GHRIDSVOntwerp. aanbrengen en verwijderen door aannemerE.e.a. ter goedkeuring directie

llINNELElEMENTEN514
514010 299999 Aanbrengen zinkuitrusting per tunnelelement.Betreft: tunnelelement a t/m f.

zi·e tek 845. 846 en 847Voor het opdrijven. verhalen. afmeren, transpor-teren. afzinken. onderspoelen en leegmaken zink-voegen de terugwinbare hulpmiddelen ter beschik-king stellen en de niet terugwinbare hulpmiddelenleverenHieronder vallen o.a.:a. ballasttanks met peilschaal. leidingen metafsluiters en pompen met bijbehorendeelectrische installaties:b. vijzels. manometers en overige benodigdhedent.b.v. een tijdelijk oplegsysteem tncl.doorvoeringen;c. neus-kin oplegging;d. wiggen insluitvoeg:e. de onderdelen voor het meetsysteemvoordeplaatsbepaling. de afstandsbepaling. decorrecties. de bepaling van de vertikaleoplegreacties inde vijzels en zettingsmeting
na plaatsen:f. keerwanden achter de kopschotstijlen op de
vloer:g. pompvoorzieningen met automatische aan-en af-slag t.b.V. wegpompen lekwater:h. onderdelen voor het toegankelijk maken enhouden van de tunnelelementen gedurende deperiode dat deze in het bouwdok ondergedompeldliggen tot na het afzinken;i. onderdelen voor het onderstroomsysteem van
buiten af:j. bescherming van de bovenrand van de rubber-dichtingsprofielen en sta1en omranding:k. afzinkpontons en verankeri ogen :1. voorzteniogen in het kopserot t.b.v. het 1egenvan de zinkvoegenen direkte afstandsmeting(tasters)De eerste helft van elk van de zes betaalbaar testellen hoeveelheid resultaatsverplichtingen vandeze bestekspost vindt plaats nadat de zink-uitrustingen zijn aangebracht in het bouwdok.

Toepassen tijdelijke afzinkvoorzieningen tunnel-elementen.Situering: dekanaalbodem en oever t.p.v.zinksleufBetreft: ter beschikking stellen de afzink-I c.q.verankeringsvoorzieningenOntwerp. aanbrengen en verwijderen door aannemerE.e.a. ter goedkeuring directie

514030 299999

EEN- HOEVEELHEIDHElD RESULTAATS-VERPLICHTING
gld

st

gld

6.00 A

HOEVEELHEIDBOUWSTOF

N

N



Calandtunnel werkbestek Besteksoeet BOD-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BLADNR. : 243

CATAl(X]lJSNlW!ER
HOOFD- DEFlCODE
CODE 1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

OPDRIJVEN

l1JNNELELEHENTEN

Opdrijven tunnelelement.
Betreft: tunnelelementen a t/m finbouwdok.
Door het uitpölllpenvanwater uit de ballasttanks
de tunnelelementenopdrijven
Na het opdrijvende tunnelelementen.verhalen,
afmeren en bOvenkant dak ontdoerl. vanveront -
reinigingen en aftrillmenmetball astbeton
De verrekening van de ballastbetont.b.V. het
aftrinmen wordt ht te zijn begrepen. in
bestekspostnr. 0
Voorafgaand aan het opdri jven van.·.de•elementen
moet het. gewiCht zijn bepaald van. elk elementoe kosten. voor deze gewichtsbepal iogen worden
geacht te zijn begrepen in bestekspostnr. 820010

~
ltINNEI..EtEMEN

Transporteren naar afmeerlocatie van tunnelelement
a tlrn f.
Tunnelelementen na. hetopdri jven. transporteren van
boUWdOknaar de afmeerlocatie

Transporteren naar afzinklocatie vantunnelelement st
a t/m f.
TlJflrlelelemententransporteren van afmeerlocatie
naar de afzinklocatie

AFZINKEN

~ IN ZINKSLEUF

299999 Afzinken tunnelelement. st
Situering: de tunnelelementen a t/m f in de

zinksleuf.
Betreft: de werkzaamhedenvan het afzinken van de

tunne Ie1etenten. het 1eegpooipenvan de
zinkvoeg c.q, sluitvoeg en het water-
ballasten.

Aanbrengen eerste waterdichti ng. st
8etreft: de sluitvoeg in zinksleuf.

ti e tek. 847. voor deta i 1s zie tek, 872
AfdiChting door de aannemer te ontwerpen. voorz) en
van tekeningen en berekeningen
Oe tekeningen en bereKeningen aan de di rectie
verstrekken op de wi:jte toa Is aangegeven in
deel 3. artikel 65.07.01
De niet terugwinbarematerialen leveren. overige
materialen tijdelijk ter beschildci\1g stellen

AFWERKEN VóóRJWMJtl.EN ZINKSLEUF

llItaEl..EHEN1'EN

AfwerKentunnel eI ementen.
Betreft: de tunnelelementen a t/m f in de

zinksleuf

m20 439999

Aanbrengen afdichting sparingen in tunnele1ement
Betreft: sparingen in dak en vloer per tunnelele-

EEN- HOEVEELHEID
HEIO RESULTMTS-

VERPLICHTING

st

6.00 A

1.00 A

st 6.00 A

HOEVEELHEID
BOUWSTOF



92.40.03R calandtunnel werkbestek Besteksdeel BDO-3320-01
Civieltechnische werkzaantleden
d.d. 31 maart 1999

BLADNR. :

BESTEKSPOST- HOOFD-
NLMR CODE

554012 299999

:;54020 299999

554030 299999

56

564

564010 220399

S64011 220305

57
574
574010 422199

9.

avlSCHRIJVING

ment
Sparingen t.b.v.:
- toegangsschachten:
- vijzelpengaten:
- onderstromen met zand:
" sonderingen

Afdichtenmet stalen platen. dik 10 1lJ1l.
staalkwaliteit Fe-360
Stalen platen water'dicht lassen en sparing vunen
met betonenlof injekteren met grûUt
De stalen platen en beton cq·grouileveren

Verwijderen hulpmiddelen tunnelelemerrten
Betreft: alle terogwinbare hulpmiddelen. t.b.v.

transporten afzinken· in .dé tunnel-
elementen .. aangebracht volgens
bestekspostnr. 514010

Verwijderen •voorzi eningent. b. v. afmeren.
Betreft : voorzieni ngengenoenxi in testecsoostnr.

513010
Anker- en afmeervoorzieningen uit rivierbodem en
oever verwijderen
Ongeving van anker- .en af'meervoorzieningen in
oorspronkelijke staat herstellen

Verwijderen. voorzieni ngen t.b.v. afzinken
Betreft: voorzieningen genoemdin bestekspostnr.

514030
Anker- c.q. afmeervoorziel1ingen geheel uit rtvtèr-
bodemen oever verwijderen
Omgevingvan anker- en afmeervoorzieningen in
oorspronkelijke staat herstellen

ONDERSTRCJo1ENDe·genoenxie hoeveelheden grondwerk zijn bepaald
aan de hand van het theoretisch profiel volgens
tekening.

lUNNELElDIENTEN

Grond leveren en verwerken t.b.v. onderstromen.
Betreft: het zandbed·.in zt nks1euf. onder tunne 1-

elementen atlm f
zt e tek. 824 t/m 830

Grond verwerken in aanvulling.
Betreft: het zandbed in de zinksleuf
Grondsoort: zand voor onderstromen tunnel element

overeenkomstig deel 3. artikel
22.06.02
zand verwerken i n den natte. op de
wijze zoal saangege\len in· deel. 3 .
artikel 29.12.01

Hoogte minimaal 1.00 mboven de onderZijde van de
tunnel vloer

AFWERKENZINK- EN SLUITVQEG IN ZINKSLEUF

1lJNNElELEMENTE

Afdichten zinkvoeg.
Betreft: het afdichten van de zinlcvoegen van

vloer. wanden en dak i n de zt nks1euf.
zie tek. 845. 846 en 847.
voor details zie telc.872

EEN- HOEVËELHEIOHEIORESULTAATS-VERPLICHTING

st 1.00 A

1.00 A

st 6.00 A

6.00 A

HOEVEELHE 10
BOUWSTOF

24800.00 L



l,l92.40, 03R Ca1andtunne 1 werl<bestek Besteksdeel BDD-3320-Ol
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BLADNR. : 245

\:111: BESTEKS CATAlOGt1SNtM1ER
@ POST- HOOFD- OËFlCODE

NiM'lERCODE 1:2:3:4:5:6
::::~:
}~~!574011 429999
!

~~5740l2 429999

[[[1[~ 1020

~574021

~
1574022

l574m

f4~4

422199

420199

420199

420199

420199

::::::;
:::::::.,

"lS74025 422141
':':'::'
-:'.;.;

~......:
:>::::

l574026 499999
.:.::::

429999

4 ..
.4 ..
.2..
.4.

OMSCHRIJVlf'..'G

Aanbrengen tweede waterdi eht i ng,
Betreft: zinkvoegen in zinksleuf
Tweedewaterdichti ngsprofiel met kl emstri ppen en
draadeind en moer volgens berekening aannemer
(zie. bestekspostnr,820010)
Eisen volgens art 42.86,01 van deel 3
Tweedewaterafdichting: (O-profiel) R = 100 rrm
Uitvoering:aHe stalen onderdelen thennisch

verzinkt

Controle permanente voegdichtingsstrook.
Betreft: zi nkvoegen in zinksleuf
Tweedewaterdichtingsprofielafpérsen en
controleren op waterdichtheiden ••de. druk.bij de
hoogste waterstand + 1.5 mgedurende 24 uur.vast
te houden
Na afpersen leegpompen en de buizen afdichten met
eendo~r

Aanbrengen betonnen afwerking zinkvoeg.
Betreft: vloer. wanden en dak van dezinkvoegen

Toepassen verloren bekisting.
Betreft: hetuitkassen van de tweedewateraf-

dichting
Verloren bekisting: samengesteld
Hout: 150 x 110 rrm
Betonplex: 800 x lBrrm
()ppervlakte-beoordelingsklasse I B

Aanbrengen bitumen op voegvlak.
Betreft: de horizontale betonoppervlakken t.p.v.

de zinkvoegen
Bitumen

Aanbrengen tempex.
Betreft: de verticale betonoppervlakken t.p.v.

de zinkvoegen
Tempex: dik 10 mn

Toepassen bekisting voegvlak.
Betreft: de bekisting in de zinkvoegen
Totaal: 720.0m2
Bekisting ter keuze van de aannemer
Toepassen van .centerpennen ts toegestaan
Oppervlakte-beoordelingsklasse I B

Aanbrengen beton t.b.V. een opstorting.
Betreft: de vloer en wanden
Sterktek lasseB 35
Milieuklasse 4 (zeewater)
Consistentiegebied 2
HoogovencementCEMlII/B 42.5 LHHS
Toesl agmateriaa 1: betongranulaat i n een
hoeveelheid van 20%van het grof toeslagmateriaal

Aanbrengen glaswolplaten.
Betreft: dak Zinkvoeg
Glaswolplaten: ter keuze van de aannemer

swolplaten inklerrmen n.b.v. een bekisting
sting en bevestiging ter keuze van de aan-

nemer

Aanbrengen spuitbeton in voeg.
Betreft: dak zinkvoeg
Sterkteklasse B 35

m

st

st

m
m

m2

m3

m3

m3

EEN-
HEID

HOEVEELHEIDRESULTMTS-VERPlICHTING

6.00

HOEVEELHEID
l3CltfvJSTOF

490.00

12.00 L

A

280.00
280.00

108.00 l

600.00 L

750.00

120.00 L

72.00 L



92.40.03R Calandtunnel werkbestek Besteesdeel BDD-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
.d. 31 maart 1999

BLADNR. : 246

574028 423102

··1-030••579999

574040··.429999

574050 422199

574051420199

574052 420199

574053420199

574054 423299

OMSCHRIJVING
. EEN- HOEVEELHEID
HElD RESULTAATS-

VERPLICHTING

1..
.1.

MHieuklasse 2 (VOChtig)
HoogovencementeEMHI/B 42.5 LHHS

Aanbrengen in te ·betonneren.leiding· van HDP'E~tiUts
Betreft: de afwatering in de vloer van

waterdichting
Totaal: 6·st
Ten behoeve van een waterafvoer
Buis . F'E 6a
NaninalemiddeHijn63 rrm

/lii;lnbrengendoorkoppeleinden.
Totaal :9641 st
DEMUdoorkoopeleind2020 -iP16/MÇQ lang.. BOO .1ll1l:
DEMUdOOrk°ppeleind2020,4J20/MÇ41aI1g100Dll1Jl:
DEHJdopricoppeleindZ020 -1P25/M30 .lang 1000·rrm:
StaalkwaliteitFeB 500 .rwl.
Incl .• in hetwerkOOlZetten

Aanbrengen hitt~rende .bekleding
Betreft: de.plafondsem dewar'ldenv~naf2 .55111

bov~n de stepbarrier van de zinkvoegen
BePlating: Prornatect H. dilcte27 rrm. 2 lagen
volgens tel<B72
Bevesti gi ng d.m. v. in te boren· cl itkers.
Clickers: RVSMB.kwaliteüN2.. 4.5 per m2

boordiepte 40 urn(gaten met gladde wand)

Verwijderen .köpSchotten .
Betreft: dekooschotten aangebracht volgens

bestekspostnrs . 422250. 424070 en 426240
Totaa 1: 14 st
de Kooschottengeheel verwijderen
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben en geacht
herbruikbaar te zijn

sluitvoeg
het afwerken van de sluitvoeg in de
vloer. wanden en dak in de zinksleuf.
tussen tunnelelementen e en f.
zietek. 847. voor details zietek. 872

Toepassen verloren bekisting.
Betreft: de bUitenkist van vloer-. wand- dak-

sluitvoegen
Oppervlak: 125.0m2

ting ter· keuze van de aannemer
Toepassen vancenterpènnenis niet toegestaan.
Oppervlakte-beoordeHngsklasse I B

Aanbrengen bitumen 00 voegvlak .
Betreft: debetonopperv lakken t.p. v. de sTui tvoeg
Bitumen

toepassen beKisting voegvlak..
Betreft de beKisting inde sluitvoegen.
tqtaal: 200.0012
BekJsting ter keuze van de aannemer.
Toepassen vancenterpennen ts to;:g~$taan,
De centerpennen t.p.v. debui~nvJandenvoorzien
vaneen waterdichte aangelaste plaat 200x200x3 lml
OppervTakte-beOOrdelil1ÇjSklasseI B

doorkoppeleinden.
doorkoppeleinden

.
1.00 A

340.00 L

1360.00 L

A

70.00 L



92.40.03R Galandtunnel werkbestek Besteksdeel BOO-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BLADNR.:

BESTEKS CATAlCGlJSNl..lt+1ER
POST- HOOFD- OEFICODE
Nl..MR CODE 1:2:3:4:5:6

574055 422141

574056 579999

4 ..
.4 ..

.2 ..
.4 ...4.

9.

.9.

.3..

.. 1. .

... 2.

.1.5.

O"lSCHRIJVING

.2.

Totaal: 1523 st
000 doorkoppeleind 2020 - 4J16/M20 lang· 800 1m1;
000 doorkoppeleind 2020 - 4J201M24lang 1000 lII1l:
Staalkwaliteit FeB 500 HWl
Incl. in het werk omzetten

Aanbrengen beton t. b .v . een opstart ing.
Betreft: de vloer. wanden en dak
Totaal: 207. 0 m3
Sterkteklasse B 35
Milieuk1asse 4 (zeeNater)
Consisterrtiegebied 2
HoogovencementCEMUIIB 42.5 LHHS
Toe tertaal: .betongranulaat .in een
höeid·van 20%van het grof toeslagmateriaal

Aanbrengen hittewerende bekledi ng
Betreft: de plafonds van desluitvoeg

zie tek. 872
Beplattng: Promatect H. dikteZ7l111l
Bevestiging d.m.v. in te boren cHckers.
Cltckers:RVS M6. kwaliteitA2. 4 per m2

tJoordiepte 401m1 (gaten met gladde wand)

Aanbrengen zandasfalt.
Situering: op het tunnel dak t.p.v. de sluitvoeg
Gerekend is met de waterstand N.A.P. 0.00 m
landasfa 1t: $oortltype
Als extra a.fdichting op het dak t.p. v. sluitvoeg
Laagdikte 2001m1

.9 Waterdiepte ca. 7.5 ro.

Doorzagen voorspanstaven.
Betreft: de voorspanstaven in vloer en dak van de

tunnel elementen a tIro f
Aangebracht vo1gensbestekspostnr. 424021 en
424062
In elke dilatatievoeg geheel doorzagen
Gaten vul 1en met epoxymorte1

BAl.iASTEN

TllNNELELEMENTtN

Aanbrengen ball astbeton T.E. a tlm f. st
Betreft: ballastbeton per tunnel elanentlkol<erll aag
De ballastbeton wordt in 2 lagen aangebracht:
1-$te laag t.b.V. trimmen elementen
2-de 1aag t. b, v . profil eren elementen

Aanbrengen tn te betonneren .leiding van PVC-buiS.
Betreft: de afvoerleidingen naardemiddenpompen-

kelder
Totaal: 2 st
Buis met hulpstukken klasse 41
T.p.v. de voegen komeetmoffen gebruiken en oowik-
kelen met airex (d=20 mm)
Nominale middellijn 250 flJll

.1 Verbinding d.a.v. rubbermancnet

Toepassen bekisting t.b.v.eenspariTlg.
Betreft: spari ngen t. b. v. i Tl1estput.
Totaal: 60 st
Bèf<isting met ·.glad plaatmateriaal
Ätllletingen: 500 x 700flJll
Oppervlakte-beoordelingsklasse I·.B

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTMTS-

VERPLICHTING

st
st

ton

gld

HOEVEELHEID
BOtWSTOF

670.00 L
853.00 L

80:00 L

320.00 L

33.00 L

N

1406.00 L



92.40.03R Calandtunnel werkbestek Besteksdeel 800-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d. d. 31 maart 1999

BLADNR. : 248

BESTEKS CATAlOGUSNtMR
POST - I{l()FO- OCFlCOOE
NI..MR CODE 1:2:3:4:5:6

584013 420099

584014 422141

6

61
611

611010 439999

611020 439999

ll1SCHRIJVING

Aanbrèi1gensta 1en stri p.
Betreft: stalen strip t. p. v . mootvoeg
Totaal: 708.0 m
Stri p: Afmetingen: 200x51li112 ton
Staalkwaliteit Fe 360 B
De stalen strip verdiept aanbrengen in de banast-
beton.
Voor aanbrengen strip gedeeltelijk bestrijkenmet
asfa ltbi turoen
Onder de strip de beton uitvlakken
Bevestigen met lXlorankersM16. h.o.n. 300 1TIl1. aan st
één zijde van de voeg.
De plaat aan een zijde voorzien van slob9l'1ten.
Conservering alle stalen onderdelen. thermisch
verzinken

3..
.3.

.2..4

Aanbrengen beton t.b.v. een opstorting.
Betreft: de balI astbeton . aan te brengen in twee

lagen.
De hoeveelheden trimbeton. aangebracht volgens
bestekspostnr. 524010. worden geacht te zijn
begrepen in deze post.
Sterkteklasse B 25
MHieuklasse3 (vochtig in corllbinatie met dooi zou-ten)
Consistentiegebied2
HoogovencementCEMIU/B 42.5 LHHS
TOêSla.gmateriaa l:betongranul aat i n een hOêveel-
heid van 201 van het toeslagmateriaal

AFWERKING

AFWERKING TUNNEL

DEUREN EN KOZIJNEN

Aanbrengen kozijnen met deuren t.b. v . poederblus- st
kasten .
Betreft: kasten in buitenwanden

zie tek. 840 tlrn 851
Kozijn met deur. indo hang- en sluitwerk
Voor opoouw.samenstelling en montage zie tek, 876
Conservering onderdelen voor het samenstellen:
-moffelen in de kleur RAl 1013
Conserveren alumiflium:
-> Voorbehandeling _.alkalisch Ol'ltvetten

- 2x spoelen
- activeren triet salpeterzuur:

spoelen
- ·.chromatiseren (zeswaardig):

spoelen
- .·nasPöelel'l.met Qe<laninerali ',

seerdwater
- ..drogen bi j60-70 °C

-> Lakbehandeling volgens V.M.R. 1986. droge
1aa9di kte van 5O.micrometerllaag

->Na montage beSChadigingen bijwerken
De totale.conserveMngmoet door één bedrijf
wordenuitgevQèrd
Dit bedrijf behoeft Oegoedl<euring van de directie
De hoeveelheden conservering wordt geacht te zijn
begrepen i n oeze bestekspost

Aanbrengen (vlucht) schuifdeuren incl. kozijnen.
Betreft; V lUdltdeurenen Kozijnen . incl. hang- en

sluitwerk t,p.v. middentunnelkanaal

EEN- HOEVEELHEIDHElD RESULTAATS-
VERPLICHTING

58:00 A

HOEVEELHEID
BQl.A.j$TOF

5.60 L

2360.00

13635.00 L

A
24.00 1



03R Calandtunnel werkbestek Besteksdeel BOO-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BLADNR. : 249

ilii.lllllBESTEKS CATAL~R

.·.~..·..·.·.INP~n ~D- DEFICDOE
""'TII:J\ \M.IL 1:2:3:4:6:6

1\[1.1\1 :030 439999

OMSCHRIJVING

zie tek, 842 tlm 849
Toegangsdeur: type BSD/4k/705. (fa. Keers)
Voor opbot.M.samenste11i ng en montage zt e tek. 867
Conservering:
- Rai1consoles en deurbufferconsole:
- thermisch verzinken

- Overige stalen onderdelen;
- voor het samenste11en st ra 1en (Sa 2.5).
- schooperen 35 micrometer
- 2 lagenpOedercoating PURRAL1013
laagdikte 120 micrometer/laag;

- De uit thermisch verzinkte staalplaat vervaar-
digde onderdelen;
- voorbehandelen
- 2 lagen pOedercoating PURRAL1013
laagdikte 120micrometer/laag

Dehoeveelheden conservering worden geacht te zijn
begrepen in deze bestekspost

Aanbrengen hulpposten.
Betreft: hulpposten in wandenmiddentunnelkanaal

zie tek. 842 tlm 849 en voor details
zie tek , 876

Aanbrengenkozi jnen met deuren.
Kozijn met deuren. incl. hang en sluitwerk st
Conservering onderdelen voor het samenstellen:
- moffelen in kleur RAL1013
Conserveren aluminium:
-> Voorbehandeli ng - al ka1i sen ontvetten

- 2x spoelen
- activeren met salpeterzuur;
spoelen

- chromatiseren (zeswaardig) .
spoelen

- naspoelen met gedeminerali·
seerd water

- drogen bij 60·70 °C
.> Lakbehandeling volgensV.M.R. 1986. droge

laagdikte van 50 micrometer/laag
.> Namontage beschadigingen bijwerken
De totale conservering moet door één bedrijf
worden uitgevoerd
Dit bedrijf behoeft de goedkeuring van de directie
De hoeveelheden conservert ng worden geacht te zt jn
begrepen i n deze bestekspost

Aanbrengen hittewerenctebekleding.
Betreft: dubbele beplating achter de hulpposten
Beplating: Promatect H. dikte 25 mm

1670 x 1670 mm(2 lagen)
Bevestiging aan beton:
- tussen beton en promatect een rondomeen strook
canpri band breed 25 mmaanbrengen

• boorankersM12met sluitring
Bevestiging platen onderling:
- staalplaat 45.x45 rrrn voorzien van:
- 4 gaten t. b. v. platverzonkenschroeven 4. 5x45nm
- opgelaste moer 1'110

- boLrtenMlOmet 2 sl ui tri ngen
Alle bevestigingsmiddelen zijn RVS

Aanbrengen (vlucht) draaideuren incl. kozijnen.
Betreft: de buitendeuren. incl hang en sluitwerk

aan· einde van hetmiddentunnelkanaal
zte tek. 843 en 850

EEN-HEID HOEVEELHEID
RESULTAATS·
VERPLI CHTING

HOEVEELHEID
BOUWSTOF

st 44.00 A

44.00 L

m2 246.00

mI 270.00 L
st 616.00 L

st 440.00 L
st 1670.00 L
st 440.00 l
st 440.00 L

4.00 A



92.40.03R ca landtunnel werkbestek Besteksdeel BOO-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BLADNR.: 250

BESTEKS CATAUl3US~R··
POST-HOOFDe OEFItooE
NlMR COOE 1:2:3:,+:5:6

lJ1SCHRIJVING
EEN- HOEVEELHEID
HElD RE5ULTAATS-

VERPLICHTING

Uitgangsdeur: st
- kozijnmaat: 950 X 2250 nrn
- dagmaat: 750 x 2070 nm
Voor opbouw, samenstelling en montage zie tek. 876
Conserveting:
- Stalen ondemelen voor het samenste 11en;
- stralenC5a 2.5)
- schooperen 35 micrometer
- 2 lagenpoedercoating PURRAL1013
laagdiktel20·micrometer/laag:

- De uit thermisCh verzinkte staalplaat vervaar-
digde.ondetdelen;
- voorbehandelen
- 2 lagen poedercoating PURRAL1013
1a~gdikte 120. microreter /laag.

De hoeveelheden conservering. warden geaCht te .zijn
begrepen in deze bestekspost.

Aanbrengen draaideuren incl. kozijnen. st
Betreft: deCieurerl.inc1hang en sluitwerk in

trappenhuizen· en toegangen tot
waterkelderswest en oost onder het
middentunnelkanaa 1
zie tek. 843 en 850

Toegangsdeur: :
- kozijnmaat: 950 x 2250nrn
-dagmaat: 750>< 207011lll
Voor opbouw.. samenstelling. montage tek.
Conservering:
- ·stalenondt':rdelen.voor het samenstellen;
- stralenl5a 2.5)
- schooperen35micrometer
- 2 lagen poedercoating PUR RAL1013
laagdikte ·120mkrometertlaag;

Conservering van uit thermisch verzinkte staal-
plaat onderdelen:

- v
- 2lagenpoedercoating PURRAL1013
laagdikte .120 micrometerll aag

De hoeveelheden conservering watden geacht te zijn
begrepen i n deze bestekspost

Aanbrengen spijlen dtaaideur.
Betreft: deuren. incl. hang-en sluitwerk in

middenunnelkanaal .. zie tek846
Type: spijlendeuI'
Voor opbouw. samenstelling en montage zie tek, 876
Conservering: thermisch verzinkt

Aanbrengen draaideur'en indo kozijnen.
Betreft:· de deuren. inclhangen sluitwerk bij de

~kelder in het midden van het
middentUnnelkanaal
zie tek.846

Toegangsc\eur;
- kOZijnmaat: 1100 x 2250nrn
- dagmaat: . 900 x 2070 nm
Voor QPbouw.samenstelT ing.montagezle teL
ConserVering:
- Stalen ondetdelenvoor het samenstellen:
~ stralen <$a 2.5) .
schaoperen·3S.micrometer

- •.2 lagen ·poeclercoatingPURRAL 1013
1 . é 120microret~r!laag

- De ui thermisch verzinktest.aalplaat vervaar-
digde onderdelen:

I'U050 439999 4,00 A

4.00 L

st 2.00 A

st 2.00

2.00 A

611060 439999

611070 439999

2.00 L



Calandturmel werkbestek Besteksoeet BOO-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden

31 maart 1999

BlADNR.: 251

BESTEKS CATALCXiUSNLMR
POST- HOQFD- DEFlCOOE
NIJt1ER CODE 1:2:3:4:5:6

()vJSCHRIJVING

- voorbehandelen
- 2 lagen poedercoating PURRAl..1013
- laagdikte 120 micrometer/laag

Dehoevee lhe<lenconservering worden geacht. te ti jo
begrepen in deze bestekspost

I.AOOERS ENORENKELINGENLAOOERS

Aanbrengenstal en ladder.
Betreft: de toegang waterkelder van

diensteng$oUw west moot 12
afçjezooken.tunnel Illootc5
dienstengeJ)OOwoost moot 11
volgens tek .• 843. ··846 en 850

Stalen ladders. compleetmetaHe toebehoren.
Hangladder: 2 stuks met lengte 3900mn

1. stuk .·met lengte· 15oo·mn
breed : 400.·lmI
optrede : 300 mn
diepte trede :35. mn
muurafstand : 300mn

Steunpl aten: A stUks per ladder
Afmeting: 150 x 120 x 10mn
Aantal gaten per steunplaat : 1 stuks voor MlO
Staa lkwa1iteit: Fe 360 B
Uitvoering: alle stalen onderdelen thennisch

verzinken

Aanbrengen drenkelingen 1adder.
Situering: sen afwel"king dailWand.zil1ksl euf oost

en west .zi e tek. S78 en 879
Zinksleuf oost: 6 st
Zinksleufwest: 10 st
Stalen laddel"S. compleet met alle toebehoren.
E.e. a. volgens detail optekening
Staalkwa1itelt : Fe 360 B
Uitvoering: alle stalen onderdelen theraisdt

verzinken

1EGELS

Aanbrengenwandtege1s toeritten per wanddeel
Betreft: toerit west moot 7 t/m 11

toertt oost moot 7 tlm 10
volgens tek.841 en 851

Wandtegels
Tegelsoort: Gai1 240XU5xl0.mm.
Kleur: serie UOO.kleur 2290 (N) en 3739 CN).

beide in matte uitvoering. volgens aange-
geven tegel/kleurpatroon

Voorbei1andeli ng•.ondergrond:
wandennat gritstralen en stof- en vetvrij
maken;
afkomendmateriaal. afvoeren.

Tegels •.inpatroon verlijmen.
e.a.a. . gens. tekening tegelpatroon

laktebeoordelingsgroep 1 volgens artikel
Ol lid 05 van dit bestek

Te•gebruiken lijm/specie: .Arduflex 5000
Voegvulling: Adurite Ft
Voegbreedte: Smm ...
T.p. v. aansluitingen. bovenranden onderbrekingen.
voegen gladafwérken .met voegvull ingsmassa
T.p, v : verticale beèindigi ogen het tegelwerk
glad afwerken met èpoxy

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESUlTMTS-

VERPLICHTING

st

st

3.00 A

16.00 A

18.00 A

HOEVEElHEID
BOUWSTOF

3.00 L

16.00 L

820.00 l



92.40.03R cal andtunne1 werkbestek Besteksoee 1 BOD-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BLADNR. :

BESTEKS CATALCXîUSNlM1ER I
POST- HOOFO- OCFICOOE
Nl1"'MERCOOE 1:2:3: 4:5:6

613020469999

613021469999

63

632

6321

632110331199

r"2111331106

.9.

.9.

632112331104

9.

OMSCHRIJVING

Debenocligdéhoevêelhéden Vérwerklngslllateri al en
worden geacht te zijn begrepen in .deze
bestekspost

Aanbrengenwandtesels tunnel per wand.
Betreft: in-situ tunnel west moot 12 t/m 21

afgezonl<:entunnel T.E. al t/m f5
in~situ tunnel oost moot 11 tlm 20
volgens tel<:.842 . 844 t/lIl 849

Wandtegels
Tegelsoort : Gai1240xll5x10mm.
Kleur: serie>1100. kleur 2290 CN)en3739CNl.

beideirrmatte uitvoering ...volgens aange-
geventegelpll<:leurpatroon

Voorbehande1il'lgondergrond :
- wandennatgr; tstl'alenenstof- envE:tvrij
maken .

~ afkomend materiaal afvoeren
Tegels .liggend inootroon verl i jmen.
e.<l.a. VOlgenstêf\ening tegel patroon

laktern:oordelingsgroep 1 volgens
92.01.1idOS.vanditbestek

Te geÓruiken1ijmlspecie: Al"(juflex5000
Voegvullil'lg:•.AcluritefL
Voegbreecite: ·811Jll
T.p.v.· •.aansluitingen. ·OPvenranden· onderbrekingen.
voegen.gladafWérl<enmet ..voegvull il'lgsmassa
T.p.V. verticale~il'ldigingen het tegelwerk
glaclafwerkenmetepoxy
De benodigde hOéyèelhédenvèrWérkil'lgS!lHterialén
worden geac:htte zijn begrepen in deze
bestekspost.

ARERKINGNECKARWEG.MERSEYVEG· EN EIJROPAWEG

OVERKLUlZINGNECKMWEG

lEUNINGWERK

.9.

Aanbrengen 1euningwerk.
Situeting:opde schampral'ldenvan het viaduct en

op.vleugelwanden

Aanbrel'lgenstalen leuning.
Thermisch verzinkt stalen leuning
Staalkwaliteit: fe36OA.
Leuningstijlel1:buisl00 x 50 x 5 mmolang 890 llJll
Stij lafstand:h.o.h2.oo III
Voetpl<lat:220 )(200 x25mm
Leuningregels: .lengte ca .• 9.00 lil
-bOvenregel 120 x.60 x4 llJll
- tl.tssenrege12stuks80 x 40 x 3.6mm
Bevestigil'lglè\,lning- stijld .m.v . las 3 mm
BevesUgin9voetplaat - stijl cl.m.v . las 5 mm
De stijlen en de •regels in secties van liJ. OOm
ineen gelast op het werk aanvoeren
Beèlil'ldiging leun; ngregél d.e: v.kopstuk
80x 40 x3.6urn .
Beëil'ldiging kopstuk op boven- en tus;sel1!regels
d.m.v. las 3mm

Aanbrel'lgenvoegovergang ; n
stijlen) -

rgangln de liggers h
Voegovergangvoorzien van:

EEN- HÖËVEELHEID
HElD RESULTAATS-

VERPLICHTING

200.00

st 2.00 A

HOEVEELHEID
BOUWSTOF

10850.00

88.00

88.00

117.00
354.00

L

L

4.00



92.40.03R Calandtunnel werkbestek Besteksdeel BOD-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BLADNR. :

~-32114562399

439999

:.:.::::il~6323
632310 439999

3..
.1.

.1.

OMSCHRIJVING

..

.L

- kunststof proppen 120 x 60 x 4 rrrn
- kunststof proppen 80 x 40 x 3.6rrrn
Bevestigi ng d.m. v.:
- kunststof pennen I/i 10 rrrn. lang 114 ma
- kunststof pennen Ij) 10 1lJl1.lang 34 rrrn

Ondersabelen grond-/voetplaat inclusief afwerken
ankereinden.
Hoeveelheid: 108 st
Dikte ondersabeling d=25 llJl1
Voetplaat: 220 x 200 x 25 llJl1
Ondersabelen lIlèt een te leveren mengsel van
Tricolstop02 van Grouttechniel<
Ankereinden3 tot 7 llJl1boven de bovenkant van de
moeren afzagen/-slijpen en behandelen met 2 lagen
epicote-zink
Vier ankereindenper grondplaat

Conserveren leuningen.
Voorbehandeling d.m. v. aanstralen met een inert
straa lmidde 1
Aanbrengen van Sigmacover primer: 1 laag
Droge laagdikte 60J,8ll
Aanbrengen van Sigmadur HS-Semigloss: 1 laag
Droge laagdikte 60 J,8ll
Aanta1 kleuren: 2
Stijlen: RAl 7035 (Lichtgrijs)
Regels: RAl 5007 <BMllantblauw)

BANOSTALENROOSTER

Aanbrengen bandstalenrooster.
Betreft: beloopbare bandstalenrooster tussen het

leidingen viaduct en de overkluizing
t. b, v . Neckarweg
zie tek. 904. voor details zie tek. 905

Roosters opleggen op hoekstalen 60x30x6llm
Staalkwaliteit: Fe 360 B
Oe hoekstalen bevestigen:
- met boorankers M16.
h.o.n. 5001lJl1. (incL bout en sluttrtrç)

Rooster bevestigen:
- klemkikkers. 2 st/m
Roosters: breedte 500 lIJlI

Persreester. type Oejo.
raster 66x66llm
draagstaven 30x3rrrn
vul staven 10x3rrrn

Alle onderdelen moeten thermisch verzinkt zijn

TALUDTRAPPEN

Aanbrengen prefab betonnen taludtrap. st
Betreft: de trappen aan de westzijde van de

landhoofden ovel"kluizing t.b. v . Neckarweg
volgens tek. 904

Oppervlakte-beoordelingsklasse I B
Taludtrap van N.A.P. + 2.200 naar N.A.P. + 5.500 st
- breedte van de trede: 1000 rrrn
- stijghoogte: 3300 lIJlI
- helling: 2 : 3
- optrede: ca. 160 llJl1
Randba 1k : st
- aan grondzijde van de trap
-balk voorzien vanfietsbandgootje
Beton:

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTMTS-

VERPLICHTING

HOEVEELHEID
BOUWSTOF

st
st

st
st

19.00 L
40.00 L

38.00 L
80.00 L

kg 198.00 L

ltr 12.21 L

ltr
ltr

2.25 L
13.95 L

st 1.00 A

kg 640.00 L

st 320;00 L

st 320:00 L
m2 40.00 L

2.00 A

2.00 L

2.00 l



92.40.03R BLADNR. : 254

BESTEl<S
POST-
NtMR

633

6331

633110 331199

633111 331106

633112 331104

633114 562399

6333

633310 439999

OMSCHRIJVING

'-steri:teklasse·B35
- mil teuklasse 3
- hOOgovencementCEM IIl/B 42.5 LHHS

OVERKLUIZINGHERSEYWEG

LEUNINGWERK

9.

Aanbrengen Ieuntngwerk .
Situering: .randhggers aanbrug en overkluizing

i\'.erse.YW€9.zie tek. 906 en 907.

Aanbrengen stalen leUning.
Thermisch verzinkt stalen. leuning
Staalkwaliteit: Fe360A
Leuntl'l9stijlen:bUis 100xSO xSmm. lang890mm
Stijlafstand:h.o.11 .2.00 m
Voetplaat:· 220 .x .200 X 2Smm
teun1ngregels: lengte ca. 9.00 m
-bovenrègel120x.60 x.4mm
~.tussenregel 2 stuks 80 x40.x .3.6 llIIl
Bevestigingleunlng -stijl d,m,\l.lasSmm

stig1ng voetplaat - stijl d.m,v.las 5 m
De stijlen en de regels in secties van lD.OOm
ineen gelast op het werk aanvoeren
Beèindiging leuningregel d.m.V. kopstuk
80x 40 x 3.6mm
BeêindigingkoP5tuk op boven- en tussenregels
d.m.v.las3nm

Aanbrengen.voegovergang i n een 1i gger (oP aanwezi-
ge stijlen).
Voegovergang inde hggersh.o.h. 9.00m
Voegovergangvoorzien van:
- ·lcunststofproppen. 200 .x 110 x50 llIIl
~ kunststofprçppen.200 x ..70 x 30 mm
Bevestiging d.m.V.:
- kunststof perinen.:1/>: 10 1JIll. lang 114 llIIl
- kunststof pennen ~ 10 lIJ!I.1ang 34 mm

Ondersabelengrond-lvoetplaat inclusief afwerken
ankereinclen.
Hoeveelheid: 72 st
Dikte ondersabel i ngd"'25 lJIll
Voetplaat: 220 x 200. x 25 llIIl
Ondersabelen .met een te 1everenmengse 1 van
Tri colstoP02 .van GtöUttechniek
Arlkereinden 3tot 71l11lboven deboventcant van de
moeren afzagen/-slijpen en behandelen met. 2 lagen
epicote-zink
Vier anlcereinden per grondplaat

Conserveren· leuningen.
Voorbehandeling d.m.V. aanstralen meteen inert
straalmiddel
Aanbl"engenvan Sigmacover primer: 1 laag
Oroge•laagdikte60J.I111
Aanbréngen.van Si9lOOdurHS-Semigloss: 1 laag
Oroge laagdikte 60P11l
Aantalk lel..lren:..2
Stij len:AAL 7035 (UchtgM js)
Regels: RAL5007 (Brmantblauw)

AFDEKPlATEN

Aanbrengen prefab betonnen afdekplaten.

.9.

.9.

.9.

9.

3..
.1.
..
.1.

.1. .

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESUlTMTS-

VERPLICHTING

st

ltr
ltr

HOEVEELHEID
BOlJWSTOF

72.00
72:00

95:00190,00

12.00 l
24.00
24,00
48.00

170.00

13,00 t

A

L

8:00 L

5.00
8,00
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calandtunnel werkbestek Besteksdeel BOO-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
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BLADNR.: 255

.i'i'illli BESTEKS CATALffiUSW+1ER
,;,;,~.:,POST- HOOFD- DEFlCOOE

NlM'lERCODE 1:2:3:4:5:6
O'1SCHRIJVING

Betreft: afdekplaten leidinggoot overkluizing
Merseyweg. zie tek.906. 907 en 910

Prefab betonnenplaten:

lengte breedte dikte
llJll llJll llJll

1380 1000 60
740 1000 60

9.

De afdekplaten moeten worden berekend·op een
voet/rijwielbelasting: 4000 N/m2volgens NEN1008
(VOSB 1963)
moNDl<ERINGEN lANGS EUROPAWEG

lEUNINGWERK

Aanbrengen ti jde 1i jke 1euni ng. st
Situering:Qp de tijdel ijke damwandlangs de

EuropaWègaan oost - en westzi jde Caland
Kanaa1.zi e tek. 834.

Aanbrengen stalen hoekprofiel L50x50x5llJll.
Betreft: opl egging afdekplaat dallWêlnd
Hoeveelheid: 373.2 mI
Profi el l50x50x5 mm kg
Staalkwaliteit Fe.360
Bevestiging:
- In damwanden l-profiel 560 gaten boren t.b.v.
bouten Ml6

- l-profiel met dallWëlndd.m.v.boutenM16. st
campl. met ringen en moeren. kwaliteit 8.8
1 per plank

Aanbrengen stalen afdekplaat.
Betreft: afdekplaat·met schrikrand
Hoeveelheid: 373.2 mI
Gezette plaat kg
Plaatdikte 10 mn
Staalkwaliteit Fe 360
Bevestiging:
• In afdekplaat en dallWêlnd1120 gaten boren t.b.V.
bouten Ml6
2 stuks per plank;

- afdekplaat met dallWêlndd.m.v. bouten M16 st
campl. met ringen en moeren. kwaliteit 8.8;

- In afdekpl aat en l- profie l.75f.j gaten boren
t.b.v. bouten Ml6h.o.h. 500mm
afdekplaat met l-profiel d.m.v. bouten Ml6 st
campl.met ringen en moeren. kwaliteit 8.8
h.o.n. 500 mmo

Aanbrengen stalen leuning.
Thermisch verzinkt stalen leuning
Staalkwaliteit Fe 360
leuningstijlen: buis 100 x 50 x 5 llJll. lang 890 llJll st
Stijl afstand: h.o.h 2.00 m
Voetplaat: 220 x 200 x 25 lml
Bevestiging:
- In voetplaat en afdekplaat 756 gaten boren t.b.v
bouten M20. 4 stuks per voetplaat

• Voetplaat met afdekplaat d.m.V. bouten M20 Ist
campl. met ringen en moeren. kwaliteit 8.8

leuningrege 1s: 1engte ca. 9. 00 m
- bovenregel 120 x 60 x 4 mn m

.9.

EEN- HOEVEElHEID
HElD RESUlTAATS-

VERPlICHTING

st
st

2.00 A

HOEVEELHEID
BOlWSTOF

105.00 l
105.00 l

1407.00 l

560.00 l

19775.00 l

1120.00 l

750.00 L

189.00 l

189.00 l

756.00 l

375.00 L



92AO.03R Calandtunnel werkbestek Besteksdeel BDD-3320-01
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BLADNR. : 256

BESTEKS CATALOGUSNt.MR
POST- HOOFD-DEFlCOOE
Nt.I+1ER CODE 1:2:3:4:5:6

635114 331104

635120 .•530199

64

641

641110 431099

un 431099

OMSCHRIJVING
HOEVEELHEID

HEID RESUl TMTS-
VERPlICHTING

9.

- tussenregel· 2 stuks .80x 40 x 3.6 n111
Bevestiginglellning - stijl d.m.V. las 3nm
Bevestiging voetplaat - stijl d.m.v. las 5 11111
De st ijlen en de regel s in sect ies van 10. 00 m
ineen gelast op het werk aanvoeren
Beêinàiging 1euni ngregel d. m.v .kopstuk
80x 40 x 3.6 nm
Beêindiging. kopstUk op boven- en tussenregels
d.m.V. las 3nm

Aanbrengenvoegovergang in een. 1igger .(opaanwezi -
ge stijlen).
Voegoverga~ in de regels n.o.h; 9.00 m
Voegovergangvoorzien van:
': lcunststofproppen 200 x UO X 5011111
-kunststof proppen 200 x 70 x 30 llJlJ
Bevestiging >d.m.v.•:
-kunststof pennen (I> 10 rn:n. larJ9' 114·1lJlJ
- kunststofpenneni/J 10 1lJlJ.lang341lJlJ

Conserverenleuni ngen.
Voorbehandeling d .m.v.aanstralenmeteen
straal middel
Aanbrengen van Sigmacover primer:
Droge laaQdikte60{.Jffl
Aanbrengen van Sigmadur HS-Semigloss: r laag
Orogelaagdi~te 60./JIll
Aantalk leurën: 2
stijlen: RAL7035 (Lichtgrijs)
Regels : RAL5D07 (Bri11antblauw)

Verwijderen tijdeli jlce leuning.
Situering: ..1euning .op darrwa.ndlangs de Europaweg
Betreft: leuning; met bijbehorende onqerdelen.

aangebracht volgens bestekspostnr. 635UO
VijgekOillenlliateri alen worden geacht voor de op~
drachtgever van geen waarde te hebben.

STEMPElS TOERITl'EN

STEMPELS

2.00 A

m

st

45.00
90.00

90.00
18(LOO

·TOERIT \\EST

Leveren en monteren buisstempels.
Situeri ng: moot 11. •zt e tek. 874

Leveren en monteren .stalen bui~stempels.
Betreft : stempel s .tussen overhpngerldebetonnen

wanden onderl ing en tus~en. O'lerl1angel'làe
betonnen wand en betoonenroöi<muur

Stempels inde bekisting opnelll!:!n .
Totaal: 13· stUks. 1engte variabel
Thermisch verzinkt stalen buisstempels met vlakke
lasflenzen
Staalkwaliteit:
- bUizen: FeE355
- flenzen: Fe360A
Diameter:
- buizen i/J 457 x 1611111
- flenzen lP 615 x 457 1l111.dik 381l111.2 stuks per
buis

Bevestiging per flens: 20 stuksbou'ten en ringen
M24roestvaststaal AISI 316

13.00 Ast

28740.00 l

st 26.00 L

st 520.00 L

Bui sl engten:
- 1 stuks: 14713 ll111
- 1 stuks :8607 nm 1 stuks: 8608 llJlJ
- 1 stuks: 10105 ll111 1 stuks: 10106 llJlJ

4.00 L

26.80

5.80 L
30.70 L
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BLADNR. : 257

Leveren en monteren buisstempels.
Situering:lIlOOt 10.zie tek. 874

Leveren en monterenstalenbuisstempels.
Betreft : stempels tussen o\l~rhangende betonnen

wanden onder1ingen .tussen overhangende
betonnen wand en .betonnen rookscherm

Stempels i 1'1 de ki st opnemen
Totaal: 13 stuks. lengte variabel kg
Thermisch verzinkt stalen buisstempels met vlakke
lasflenzen
Staal kwal i tett :
~ buizen: FeE355
- flenzen: Fe360A
Diameter:
buizen q; 457 x 16 mn

- f1enzen</J 615 x 457 nm. dik 38 lIII1. 2 stuks per
buis

Bevest igi ng per flens: 20 stuks bouten en ringen st
M24 roestvaststaal AISI316

Buislengten:
- 1 stuks: 15620 lIII1
- 2 stuks: 8829 sm
- 2 stuks: 10098 mn
- 2 stuks: 11368mn
- 2 stuks: 12638 lIII1
- 4 stuks: 13907 lIII1

Conserveren buisstempels.
Voorbehandeling d.m.v . aanstralen met een inert
straalmiddel
Aanbrengen van HCA-primer: 1 1aag
opbrengst 100gr/ill? Itr
Aanbrengen van brandwerende verf met intumes-
cerende werki HGAWL: 3 lagen
opbr 600/700/700 gr/m2

Orogeaagdikt lJflI Itr
Kleur: nader door de di recti e te bepa1en

DI\lERSEN

OE.VER\QOEDIGING

OPRUIMING OEVERVERDEDIGING

OPRUIMINGOEVERVERDEDIGINGWEST

':'\'\\\\l BESTEKS CATAL(XiÛSNl*1ER
;:::::::::POST- HOOFD- OEFICOOE

NUMMERCOOE 1:2:3:4:5:6
OMSCHRIJVING

- 1 stuks: 11606 lllTl 1 stuks: 11607 lllTl
- 1 stuks: 13108 lllTl 1 stuks: 13109 lllTl
- 4 stuks: 14610 lllTl

562399 Conserverenbuisstempels.
Voorbehandeling d.m. v .aanstra lenmet een inert
straal middel
Aanbrengen vanHCA~primer: 1 laag
Opbrengst 100 gr/m2
Aanbrengen·.van brandwerende.verf met intumes -
cerende werkingl-r<.AWL:· 3 lagen
(oPbrengst per laag 600/700/700 grfm2)

Droge 1aagdi kte 1030 1JflI·
Kleur: nader door de directie te bepalen

STEMPELS TOERIT OOST

431099

431099

~112562399

Verwrijderen oeverbekleding west.
Situering: westoever Caland Kanaal

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS-

VERPLICHTING

13.00 A

st 1.00

HOEVEELHEID
BOl.lWSTOF

20.00 L

400.00 L

28220.00 L

26.00

520.00 L

390.00 L



92.40.03R

BESTEKS CATALOOJSNlJIMER
POST- HOOFD- DEFICOOE
Nl.l!'t'ER .CODE 1 :2:3 :4:5:6

711111 ·527102

711120.527199

711121· 527102

7112

711210 527199

711211 527102

711220 ·.527199

711221 527102

ca1andtunne1 werkbestek Besteksdeel BDD-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

OMSCHRIJVING
. EEN- HOEVEELHEID
HElD RESULTAATS-

VERPLICHTING

.l.
.3

Betreft: de Oéverbekledi ng t .p. v. de hulp
danwanden.

Het afVOéren naar en het deponeren i n depot
behoort tot deze bestekspost

Verwijderen bekleding.
Betreft: dete verwijderen strook bestaande oever-

bekledingt.b.v. heien hulpdanwanden
Voor opboUwOéverbékledihg zie bijlage 19
lied agenwaterstand niet toegestaan
Vrijgei<omenmaterialen vervoeren naar en verwerken
in een door aannemer te bepalen depot
t<'idterialen zi jn verontreinigd
Het aanwezige slib moet vervoerd worden .naar de
SlUfter

Verwijderen •oeverbekleding west.
Situering: westOéver CalandKanaal
Betreft: de oeverbekleding t •.p.v. de te maken

zinksleuf

.l.
.3

Verwijderen. bekleding.
Betreft :de te verwijderen •.strook bestaande oever-

bekledin~rt.b. v.de Zil'lkslêl.lf
Voor.opbouWoeverbekleding.ziebiJ1age 19
Verlagen •.waterstand niet toegestaan
Vrijgekomen materialen vervoeren. naar .een erkende
verwerkings tnri chting
Materialen zijn.verontreinigd en teerhoudend
Het .aanwezige slib moet.vervoerd worden naar de
STuft·er

OPRUIMING OEVERVERDEDIGING OOST

.1.
.3

Verwijderen oeverbekleding oost.
Situering: ··oostoever •caland Kanaal
Het vervoeren naar en .•deponeren in dePOt.behoort
tot deze bestekspost

Verwijderen beKleding.
Betreft: de te verwijderen strook bestaande oever-

bekTeding t.b. v . heien hulpdanwanden
Voor opboUwoeverbekleding zie bijlage 19
Verl agenwaterstand 0; et toegestaan
Vrijgekomen materialen vetvoeren en verwerken naar
dool" aanneroorte bepàlen depot
Materialen zijn verontreinigd
Het aanwezige slib moet vervoerd warden naar de
Slufter

Verwijderen ~erbekleding oost,
Situering:oostoevercaland Kanaal
Betreft: de~erbekleding t.p.v. de te maken

zinksleuf

Verwijderen bekleding.
Betreft: de.te·verwijderen strook bestaande oever-

bekleding Lb.v. dezinksleuf
Voor opbouw()(;verbekleding zie bijlage 19
Vetlagen waterstand niet toegestaan
Vrtjgekomenmaterialen vervoeren naar en erkende
verwerkings ülrichting
Materi alen zt jn verontrei nigd en teerhoudend
Het aanwezige slib moet vervoerd worden naar
Slufter

..

.1.
.3

BlADNR. :

...HOEVEELHEID
BOUWSTOF

A
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BLI\DNR. : 259

11.11.1.11 BPQESSTTE._ KS HOOffiCAT_.ALOOUSNtJlVMER
>. OEFlCOOE

NLMR CODE 1:2:3:4:5:6

:1.1111111

712

] 712010 220399

523312J712013 521201 1.

'12015 521299

'12ll2O 527199

,:h2021 527111"'T
I,

520101

521211

1.

.2.

OMSCHRIJVING

TIJDELIJKE BODEHVERDEDIGING

Aanbrengen tijdelijke bestorting oevers Caland-
kanaal.
Situering: in Calandkanaal naast de ontgraving van

de zinksleuf en tegen de tijdelijke
dalDtfclndbij de oevers. zie tek. 881

Samenstellen zinkstuk met order- en bovenrooster-
werk van rijshout.
Opbouwzinkstuk. omtrek. afstand en verbinding
wiepen ter keuze aannemer
De wiepen als enkel roosterwerk samenstellen
Levering benodigde materialen door aannemer

Aanbrengen kunststoffi 1terdoek .
efse 1 van polyprClpeen4009r 1m2

Aanbrengen bestorting tijdens zinken.
Betreft: filtérlaa9
Bestortingsmateriaal: breuksteen 130/200mn
1aagdikte 300 mn
Bestorting voor zinkstukken volgens bestekspOst-
nr. (s) 712011

Aanbrengennabestort i ng van een zi nkstuk.
Gerekend is met déwaterstand N.A.P. 0.000 m
Bestortingsmateriaál: breuksteen 40-200 kg
Laagdikte 700 mn
Aanbténgen nabestorting binnen 7 dagen na afzinken
Nabestorting aanbrengen bij een strooasnetnetd
kleiner dan 0.5 mis

Aanbténgen grindkoffer .
Siwering: t.p. v. danwandkaSsen
Leveren en aanbrengen door de aannemer

Verwijderen bestort ing.
Situering: oevers Calandkanaal
Betreft: het verwijderen van steenbestorting

aangébracht volgens bestekspostnr.712010

.6..
.3.

Yerwijderenbestorting.
Bestortt ngsmateri aa 1: breuksteen 80/200 sm en
breuksteen 40-200 kg. zt e bestekspostnr. 712010
laagdikte 1. 00 men meer
Geheel onder water

.7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te .hebben

OEfIHmE\lE BOOEM\IEROEDIGING

DEFINITIEVE BOOEMVERDEDIGING ZINKSlËUF KANAAL

Aanbrengen bestort.ing in zinksleuf Calandkanaa1.
Situering: in zinksleuf bovenzandaanvulling

naast wanden en op tunnéldak
zie tele.BBl

samenstellen zinkstuk met ondér- enbovenrooster-
werk van ri jshout . .
Opbouwzinkstuk. omtrek. afstand en verbinding
wiepen ter keuze aannemer
De wiepen als enkel roosterwerk samenstellen
Levering benodigde materialen door aannemer

EEN-
HEID

st

ton

ton

st

HOEVEELHEID
RESUlTMTS-
VERPl I CHTING

4.00

4.00

1:00 A

HOEVEElHEID
BOl.JWSTOF

A

5825:00 l

3060.00

7130.00 L

A
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BESTEKS CAIALOOl.JSNtJt+lER
POST- HOOFD- DEflCOOE
NlJI+1ER CODE 1:2:3 :4:5:6

713212 523312

7141

714110 527199

L

72

L

(M)CHRIJVING

L

Àa.nbrengenkunststO'ffil terdoek .
Situering: aan zuidzi jde .van de tunnel met 2,0 m.

lap OPde· beton
sel van polypropeen 400.grlffi2

Aanbrengenbestorting tijdens zinken.
Betreft: filterlaag
Bestortingsrnaterfaal: breuksteen B01200mn
laagdikte·300Jllll
Bestorting. voor zt nkstukken vol geRS bestekspost -
nr. (s) 713211

,2.

Aanbrengen nabestorting vaneen zinkstLlk.
Gerekend.ismetdewaterstandN.A.P. ..... 0,000 m
BestortingSl1lateriaal: breuksteen 40-200 kg.

e.7ooJTlll
Aanbréngerlnabestqrting.binnen 7 dagen na afzinken
Nabestortingaanb~gen bij een stroomsnelheid
kleiner oan·O,5mfs

Aanbrengensteen!Jestortin9 meton<:iel"Wa'terbeton.
Situering: t.p. v.danwanden.naastaan te vullen

talud, zie tek .:881
Betreft :gepenetreel"de steenbestorting
Opbouw:
• Bestortill9smateriaa 1:

- O.88tonlffi2
- OnderViaterÓ€too:
- ·l3etoostert:te B 25
- Mili€LIkl~sse2 •(vochtig)
-Consiste®iegebied 4
- HoogOVeflCementCEMIH1B42.5 LHHS
- Grootstekorrelafllleting (0) 31.5 nm
- Toesla iaal:betongranulaat in een hoe-
veelhe 20%.•van het grof toeslagmateriaal

- Totale·laagdikte!!iOOnm

HERSTEL OEVEJl\lElnl}IGING

HERSTELLEN OEVERVERDEDIGING WEST

Herstellen oeververdediging. west.
Betreft: herstel van de oeververdediging conform

bestaandebelc1 edi ngverwi jderd volgens
bestekSPOStnr. 711110.
zietek. 8Blen bijlage 19

Bek1€ding. herstellen met vrijgekomen materialen
volgensbesteksPQSt ]11110
Tei(ortkornendematerialenbi jleveren
Het. laden in depot .en vervoeren .naar het werk
behoort tatdezé. bestékspost

N OEVERVERDEDIGING OOST

Herste 11en oeververdedi9ingOOst.
Betreft: herstel •.van de oeververdedigtngcooform

bestaande .bekleding •verwijderd volgens
bestei(spOstl'Jr. 711210.
zte •tel<. .••SSlenbi jla~ 19

Bekleding herstellen met vrijgekornenmateri alen
volgensbestekspost·711210
TekortkomendemateMalen bi jleveren
Het laden in depOt en vervoeren naar het werk
behoort tot deze besterspost

.2.

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS·

VERPLICHTING

ton

st

st

6880.00 L

6330.00

..

1170.00
235.00

LOO A

..

1:00 A
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BLADNR.: 261

BESTEKS CATALCQJSNIJIMER
POST- HOOFD- DEFICOOE
NUMMERCODE 1:2:3:4:5;6

721

721110 992399

721111 220101

252602

~721l13

~
<721114

:]
0'721115 252202

252701

252201

1..
.3..
.2..
.1. .
.1.
.1

.2.

.1.

.1.

2.

OMSCHRIJVING

RIOlERING TOERIT WEST (VUES)

Aanbrengen PVC-riolering NOORDZIJDE.
Betreft; het rioleringssysteem ~ 315 mminclusief

inspectieputten. straatkolken en
aansluitingen boven het vlies

Situering; toerit west. aan de noordzijde
volgens tel:.. 860

Grond ontgraven uit sleuf t.b.v. ·~315.
Betreft: de ontgraving t.b.V. bestekspost 721114
Grondsoort; zand
Totaa l: 635 1113
Ontgraven - grondsoorten ni et geschei den ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 2.25 m
Ontgravingsbreedte op bodemgemiddeld 1.30 m
Taluds 2 ; 1
Toegestane positieve afwijking 0.02 m
Toegestane negatieve afwijking 0.02 m

Makenput van·geprefabriceerde betonelementen.
Afmeting inwendig: q>. 800 mm
incl. benodigde aansluitingen
Aanta1; 5 stuks
In het werk te maken stroomprofiel van beton
Afdekplaat met mangat q> 630 mm
Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
bijbehorende rubberring

Aanbrengen pLitrand met deksel .
GietijZeren rand met betonvoet en bijbehorend dek-
sel fabrikaat TBStype 735
Putrand op hoogte brengen met stel 1agen van
steens metselwerk en ste 11en i n metsel speet e
Metselstenen. gerekend met 2 stellagen
Binnen- en buitenzijde platvol voegen

Aanbrengen PVC-buis.
Rechte buis. klasse 34
Nominale middellijn 315 mm
Verbinding buizen d.m. v. mof met rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.
Betreft: inlaat t.b.v. aansluitingen straatkolken
Hulpstuk(ken). klasse 34: klikinlaat (~315!ep125)
Nominale middellijn 315 mm

.1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. rubbermanchet

.1.
.5

.1.6.

Aanbrengen PVC-hulpstuk.
Betreft: afdekkap t.b.v. aansluiting door derden
Hulpstuk(ken), klasse 34: afdekkap
N(1ilinale middellijn 315 mm

.1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.V. rubbermanchet

Grond verwerken in aanvulling.
Betreft: aanvulling sleuf t.b.V. riolering ~ 315
Grondsoort; zand
Hoogte gemiddeld 2.25 m
Zonder overhoogte
Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 3.55 m
Toegestane positieve afwijking 0.02 m
Toegestane negatieve afwijking 0.02 m

Grond ontgraven uit sleuf t.b.V. ~ 125.
Betreft: de ontgraving t.b.v.bestekspost 721123
Grondsoort: zand

EEN- H()EVEELHEID
HElD RESULTAATS-

VERPLICHTING

st 1.00 A

st

st

st

m

st

st

1113

HOEVEELHEID
BOl.MSTOF

5.00 L

5.00 L

250.00 L

115.00 L

12.00 L

1.00 L

635.00 L
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BESTB~S CATALOOUSNtM1ËR.:
POST- HOOFD- .. DEflCODE
NI.H'1ER CODE 1:2:3:4:5:6

721122 252613

721124 252202

721125 <·220305

721210992399

721211 220101

721212252602

OMSCHRIJVING

1..
.2.

Totêlál :. 11 .m3
Ontgraven-grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravings!1oogte gemiddeld 0.80 m
Ontgravingsbreedteop bodemgemtddeld0.75 m
Taluds 2 : 1
Toegestane positieve afwijking O.02m
Toegestane negatieve afwijking O.02m

Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Lb.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlak.ken
Straatkolk. klasse Y
Fabrikaat: TBS
Type:STR 9737
Totale hoogte kleiner dan LOOm
Construct i e: èendelig

Aanbrengen PVC~buis.
Rechte buis. Hasse 34
Ncminale middel1ijn 125 nm
Verhinding buiZen d.m.v . mof met rubbermanchet

Aanhrengen PVC-hulpstuk.
Betreft: aansluitingen t. b. v . de straatkol ken
Hulpstukfken).klasse 34: 90° bocht
Nominalemidde11i jnJ25nm

.1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v . rubbèrmanchet

1. ...•
.1. . . .

.1.
.1. .
.1.,

.J.

.1.
.1

2.
.1.2.

1..
.2..
.2.

Grond verwerken i naanvu 11i ng.
Betreft: aanvuHingsleuf t.h.v. riolering ti> 315
Grondsoort: zand
Hoogte gemiddeld 0.80 m
ZOnderoverhopgte
Breédtebovenz;jde aanvul 1i ng .gemiddeld 1.50 m
Toegestane positieve afwijking 0.02 m
Toegestane negatieve afwijking 0.02m

Aanbrengen PVC-riolering MIDDENBERM.
Betreft: het rioleringssysteem ti> 315 nm inclusief

inspecti€Putten. straatkolken en
aansluitingen boven het vlies

Situering: toerit west. in de middenberm
volgens tek. 860

Grond ontgraven uit sleuf t.b.v, l)'J315.
Betreft: de ontgraving t.b, v, bestekspost 721214
Grondsoort: zand
Totaal: 420 m3
Ontgraven - grondSoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 1.75 m
Dntgravingsbréedte·op bodemgemiddeld 1.30 m
TalUds 2 : 1
Toegestane positieve afwijking 0.02 m
Toegestane negatieve afwijking 0.02 ·m

Makenput van geprefabriceerde betonelementen.
AfmetinginwerI(Îig: l)'J800 mn
incl. benodigde aansluitingen
Aantal: 3 stuks
In het werk te makenstraomprofiel van beton
Afdekplaat met mangat .ifJ 630nm
Voegverbinding geprefabriceerdê el enienten: met
bijbehorenderubberring

Aanbrengen putrand met deksel.
GietiJzeren rarI(Î·met betonvoeten bijbehorend dek-
sel fabrikaat TBStype 735

..

.2.

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTMTS-

VERPLICHTING

st

m

st

HOEVEElHtlD
BOUWSTOF

12.00 L

50.00 l

36.00 L

11.00 L

3.00 L

3.00 L
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BLADNR. : 263

BESTEK$ CATAI.'cXiUSHl..MR
POST- HOOFD- DEFICODE
NlM'1ER CODE 1:2:3:4:5:6

.1.

220305

220101

252202

3..
.1. .
.2.

1. .
.1. .

.1. .
.1. .
.1.
.1

l. .
.2.

4 ..
.1.

CMSCHRIJVING

P',;trand op hoogte brengen met stell agen van
steens metselwerk en stellen in metselspecie
Metselstenen. gerekend met 2 stellagen .
Binnen- en buitenzijde platvol voegen

Aanbrengen PVC-buis.
Rechte buis. Klasse 34
Nominale middellijn 315 nm
Verbinding buizen d.m, v . mof metrul:lbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.
Betreft: inlaat t.b.V. aansluitingen straatkolken
HulpstukCken>. klasse 34: klikinlaatl/l315/1/Y125
Nominale middell ijn 315 nm
Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. rubbermanchet

Aanbrengen.PVC-hulpstuk.
Betreft:afdekkap t.b.v. aansluiting door derden
HulpstUkCkenJ. klasse 34: afdekkap
Nominale middeHijn 315 mn
Verbinding buis-hulpstuk d.m.V. rubbermanchet

Grond verwerken in aanvulling.
Betreft: aanvulling sleuf t.b.V. riolering if; 315
Grondsoort: zand
Hoogte gemiddeld 1. 75 m
Zonder overhoogte
Breedte bOvenzijde aanvulling gemiddeld 3.05 m
Toegestane positieve afwijking 0.02 m
Toegestane negatieve afwijking 0.02 m

Grond ontgraven uit sleuf t.b. v. if; 125.
Betreft: de ontgravi ng t. b. v. bestekspost 721223
Grondsoort: zand
Totaa 1: 11 m3
Ontgraven - grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0.80 m
Ontgravi ngsbreedte op bodemgemiddel d D.75 m
Taluds 2 : 1
Toegestane positieve afwijking 0.02 m
Toegestane negatieve afwijking 0.02 m

Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
T.b.v. fundering. kolk: ongeroerde grond afvlakken
Straatkolk. klasse Y
Fabrikaat: TBSType: SIR 9737
Totale hoogte klei ner dan 1. 00 m
Constructie: eendelig

Aanbrengen PVC-buis.
Rechte bui s . klasse 34
Nominale middellijn 125 nm
Verbinding buizen d.m.v . lTIOfmet rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.
Betreft: aansluitingen t.b.v. de straatkolken
HulpstukCkenL klasse 34: 90° bocht
Nominale middellijn ·125 nm

.1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v.rubbermanchet

..

.1.
.1

.1.
.1

Grond verwerken in aanvulling.
Betreft: aanvulling sleuf t.b.V. riolering ti> 125
Grondsoort: zand
Hoogte gemiddeld 0.80 m
Zonder overhoogte

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

st

m

st

st

m3

st

m

st

ma

HOEVEELHEID
BOUWSTOF

150.00 L

no.oo L

11.00 L

1.00 L

420.00 L

n.oo

50.00

33.00

11.00 L



92.40.03R Ca1endtunne1 werKbestek Besteksdeel 800-3320-Ol
Civieltechnischewerkzaaroheden

31 maart 1999

BlADNR. :

BESTEKS
POST-
Nl1'MER

722

722110 992399

722113..252202

722115 220305

722122252613
1..
.2.

OMSCHRIJVING

1..
.1. .

.1. .
.1. .
.1.
.1

Aanbrengen·P\lC-rioleringNOOROZIJDE.
Betreft: het. riolèritlgssysteem·r/! 250 llIll inclusief

straatkolken en aansluitingen
Situering: toerit oost. aan de noordzijde

volgens tek .. 840

Grond ontgraven Uitsleuft.O ..V.. ift250.
Betreft: deol1tgraving.t.b.v. ·bestekspost 722112
Grooosoort:zaoo
TotaaL •.49 m3
ont9raven-Qrpndsoorten nietgescheidèn ontgraven
ont9ravlngshöögtegemiddeld .0..80 .lll
Qntgravingspreèdteop bodélTl·gélTliddeld0.75 lil
TaludS 2 : 1

tanepositieve. afwijldl'l90.02m
ane negatieve.afwijking· O.02m

Aanbrengen.PVC-buiS..
Rechte buis .: klasse 34
NOIllinale•middellijn 250 llIll
Verbinding bUizen d.m.». mof met rubbermaoct1et

Aanbrengen.PVC-hulpstuk.
Betreft: t.b. v .. aansluit logen straatkolken

<ken).. klasse34:klikinlaat.t/>250fr/J125
ale middellijn 250 nm
iooingOOis-hulpstuk d.m.v. rubbermanchet

rengenPVC-hulpstuk.
afdekkap t.b.v. aansluiting door derden

ukCkenJ.·•klasse 34:· afdèkkap
Ie midcielli jn250 llIll

Verbinding buis-hulpstuk d.a. v.rubbérmanchet

Grond verwerken in aanvu11i ng.
Betreft: aanvulling sleuf t.b.V. riolering r/!250
Grondsoort :zaoo
HOQ9t.egemidde1d0.80 lil
Zonder overhoogte
Breedte bovergijdeaanvuHing gemiddeld 1.55 lil
Toege,stanepositieve afwijking 0.02 m
Toegestane negatieve afwijking O.02 m

Grond ontgraven uit sleuf t.b.v. r/! 125.
Betreft: deol1tgraving t.b. v, bestesspost 722123

rt: zand
.2 m3

aven ~ grondsoorten niet gescheiden ontgraven
avingshopgte. gélTliddèldO.SOm

Ontgravingsbreectte ClPbodemgemiddeld 0.75 m
Taluds 2: 1
Toegestane positieve afwijking n.02m
Toegestane negatieve afwijking U.02m

AanbrengenkQlk vanbeton/gietijzer cOllbinatie.
T.b.V. fundering koli:.: ongeroerde grond afvlakken
Straatkolk. klasse Y
fabrikaat: TBS
Type: SIR 97$7
Totale hoogtell einer dan 1. 00 m

2.

2 ..
.1. .
.1.

1..
.1. .
.1. .
.1.

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTMTS-

VERPLICHTING

st

rn3

r:oo

42.50 L

2.00 L

40:00 L

2.00 L



Calendtunnel werkbestek Besteksdeel BOO-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d, 31 maart 1999

BlADNR.: 265

992399

220101

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

4 ..
. 1. .

.1.

1..
.1. .

.1. .
.1. .

.1.
.1

lJ1SCHRIJVING

.1 Constructie: eendelig

Aanbrengen PVC-buis.
Rechte buis. klasse 34
Nominale midde11i jo .125 lTIl1
Verbinding buizen d.m. v . mof met rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.
Betreft: aansluitingen t.b.V. de straatkolken
IiUlpstLikCkenL klasse 34: 90° bocht
NOOIinale middellijn 125lT1l1

.1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.V. Tubbermanchet

Grond verwerken in aanvulling.
Betreft: aanvulling sleuf t.b.v. riolering rp 125
Grondsoort: .zand
Hoogte gemiddeld 0.80 m
Zonder'overhoogte
Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 1.50 m
Toegestane positieve afwijking 0.02 m
Toegestane negatieve afwijking 0.02 m

Aanbrengen PVC-riolering ZUIDZIJDE.
Betreft: het rioleringssysteemrp250 lTIl1
inclusief straatkolken en aansluitingen
Situering: toerit oost, aan de zuidZijde

volgens tek. 840

Grond ontgraven uit sleuf t.b.V. <IJ250.
Betreft: deontgravi ng t. b, v. testetspost 722212
Grondsoort: zand
Totaal: 49 m3
Ontgraven - grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Qntgravingshoogte gemiOOeldv.80 m

i ngsbreedte op bodemgemiddeld 0.75 m
2 : 1

Toegestane positieve afwijking 0.02m
Toegestane negatieve afwijking 0.02 m

Aanbrengen PVC-buis.
Rechte buis.k 1asse 34
NOOItna1e midde11i jn 250 lTIl1
Verbtndingbuizen d.m.V. mof met rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.
Betreft: inlaat t.b.V. aansluitingen straatkolken

pstuk(kenJ. klasse 34: klikinlaat </J2501<IJ125
na1e midde11ijn250mm

.1 Verbinding buis-hulpstuk d.a. v . rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpStuK.
Betreft: afdekkap t.b.V. aansluiting door derden
Hulpstuk(ken), klasse 34: afdekkap
Nominale middellijn 250 lTIl1

.1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.V. rubbermanchet

Grond verwerken in. aanvu11ing.
Betreft: aanvul1 i ng sleuf t. b. v. ri ol eri ng rp 250
Grondsoort: zand
Hoogte ganiddeld 0.80 m
Zonder overhoogte
Breedte bovenzijde aanvuJling gemiddeld 1.55 m
Toegestane positieve afwijking 0.02 m
Toegestane negatieve afwijking 0.02 m

Grond ontgraven uit sleuf t.b.v. <IJ125.

EEN- HOEVEELHEID
IiEIDRESUl TAATS-

VERPLICHTING

m

st

m3

st 1.00 A

m

st

st

m3

HOEVEELHEID
BOUWSTOF

6.00 L

6.00 l

2,00 L

42,50 L

2.00 L

1.00

40.00 L



92.40.03R Calandtunnel werkbestek Besteksdeel BDD-3320-01
Civieltechni sche werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BLADNR. :

BESTEKS
POST-
NlMR

1..
.1. .

.1. .
.1. .
.1.
.1

722222 252613
1..
.2.

122223 252201

722224 252202

2.
.1.2.

722225. 220305

4..
.1. .

.1.

73

731

731110 992399

731111230101

.3.

.9..
.2.

731113 230121
l.3..

.9.

731114279999

OMSCHRIJVING

Betreft : de ontgraving .t.b. v . bestékspost 722223
Grondsoort: . zand
Totaal: 2·m3
Ontgraven ·-grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0.80 m
Ontgravi ngsbreedte. op bodem.gemiddeld 0.75 m
Taluds 2 .1
Toegestane positieve afwijking 0.02 lil
TQe9èStanenegatieve afwijking 0.02 m

Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
Straatkolk. klasse y
Fabrikaat: TBS
Type: .STR9137
Totale hoogte kleiner dan I.OOm
COnstructie: eendelig

Aanbrengen PVC-buis.
Rechte buis .• klasse 34
Nominalell1idde1liJn.I25 mm
Verbinding buizen .(1. m.v . mof met rubbermanchet

Aanbrengen ?VC'-hulpstuk.
Betreft: aansluitingen t.b. v.: de straatkolken
Hulpstuk(ken). klasse 34: 900 bocht
NoIl\inale·middeHijn 125 .lllll

.1 Verbindingbuis.hulpstuk d.m.v . rubbermanchet

.l.
.1

.Grond.verwerken inaanvu 11ing,
Betreft.:. aanvulling sleuf t.b.V.
Grondsoort: •zand
HOQg'tegemictcteld0.80 m
ZOnderoverhOogte
Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 1.50 m
Toegestane positieve afwijking. 0.02 m
Toegestane negatieve afwijking 0.02 lil

DRAINAGE

TOERIT WEST (VLIES)

Aanbrengen drain A.NOORDZIJDE.
Betreft: de drainage t.b.V. het opvangen van het

taludwater
Situer; ng: toerit west . aan de noordzi jde

volgenS tek. 860 en 875

Grooo.ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale
drainage.
Diepte t.o. v.maaiveldbij oplevering ten hoogste
1.20 lil
Breedte sleuf O.OOm
6emiddeldelengte per drain 37 m
oe· ontgraven grond afvoeren

Aanvullen sleuven t.b.V. horizontale drainage.
Sleuf aanvullen met klei
Tot 0.2 m Onder'drainS

Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage.
Sleuf aanvullen met zand
In profiel volgens tekening

Aanbrengen waterd; cht v1ies .
Situering: tussen de kleilaag en hetdrainzand

EEN- HOEVEELHEID
HElD RESUlTMTS~

VERPLICHTING

st 2.00

6.00 L

6.00

2.00 L

LOO

m 75.00 l

75:00 l

15.00



03R Calandtunne1 werkbestek. Besteksdeel BOO-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BLADNR.: 267

252602

252701
.1.

230111

.2.

1.3 ...
.. 9.9.

..

.1.

(JilSCHRIJVING

.1.
.5

/olie aanbrengen in den droge
Waterdichte folie: PVC.ongewapend
Nominale dikte 1.0 rrm

Makenput van geprefabriceerde betonelementen.
Afmeting inwendig: f/J 800 rrm
inc1. benodigde aansl uiti ngen
Aanta1: 3 stuks
In het werkte maken stroomprofiel van beton
Afdekplaat met mangat rIJ 630 ll'Il1
Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
biJbehorende rubberri ng

Aanbrengen.putrand met deksel .
Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek-
se1 fabrikaat TBStype 735
Putrand op hOOgtebrengen met stel lagen van
steens metselwerk en stellen in metselspecie
Metse1stenen. gerekend met 2 stel lagen
Binnen- en buitenzijde platvol voegen

Aanbrengen drains voor horizontale drainage.
Type: Strasil TS
PVC-buizen geribbeld en geperforeerd
Tunnelvormig. uitwendige breedte/hoogte 200 rrm

Aanvullen sleuven t. b. v. hori zonta 1e drat nage .
1.4. . Sleuf aanvullen met grind

korrel 5 - 30 rrm
.2. Tot ten minste 0.2 m boven de onderkant van de

buis en verder aanvullen met grond

Aanbrengen nylon filterdoek.
Situering: boven op het grind
Filterdoek aanbrengen in den droge
Filterdoek: Nicol on 66212 nylondoek

Aanbrengen drain A. ZUIDZIJDE.
Betreft: de drainage t.b.V. het opvangen van het

taludwater
Situering: toerit west. aan de zuidzijde

volgens tek. 860 en 875

Grond ontgraven uit sleuven t.b.V. horizontale
drainage .
Diepte t.O.V. maaiveld bij oplevering ten hoogste
1.20 m
Breedte sleuf 0.80 m
Gemiddelde lengte per drain 35 m
De ontgraven grond afvoeren

.3.

9.9..
.. 9.

1.3 ..
.9.

.9..
.2..

.9.

Aanvullen sleuven t.b.V. horizontale drainage.
Sleuf aanvullen met klei
Tot 0.2 m onder drains

Aanvullen sleuven t.b.v, horizontale drainage.
Sleuf aanvullen met zand,
In profiel volgens tekening

Aanbrengen waterdicht vlies.
Situering: tussen de kleilaag en het drainzand
Folie aanbrengen i n den droge
Waterdichte folie: PVC. ongewapend
Nominale di kte 1. Orrm

Makenput van, geprefabri ceerde betone lementen.

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTMTS-

VERPLICHTING

HOEVEELHEID
BOUWSTOF

90.00 L

st 2.00 L

st 2.00 L

st 150.00 L

m 75.00 L

m3 15.00 L

60.00 L

st 1.00 A

m 80.00

80:00 l

m2 96.00 l



92.4D.03R calandtunnel werkbestek Besteksdeel BOO-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BLAONR. : 268

BESTEICS CATALOGl.ISNl..M'(R
POST- HOOFD- DEflCODË
Nl.MR .CODE 1:2:3:4:5:6

731310 .992399

731311 .230101

1731312 279999

1

731313 252602

731314252701

1.3...
· .9.9.

1.4 ..

.2.

Afmetingirnvendi9: •••f/J 800nrn
ioeL berKxJigdeaanSluitingen
Aantal: 4 ·stuks
Inhètwerk.te.ma.kefl.stroomprofiel van beton
Afdekplaat rnetma.ngat q>.630 1lIIl
Voegverbinding geprefabriceerde el ementen:
bi.jbehorende rubberri ng

Aanbrengen.putrandmet deksel.
Gie rep randmetbetonvoet .en bi jbehorenddek-
seL .ikaatTB5type 735<... ..: ....
Putrand op hoogte Prengenmet ste llagen van
steens. metselwerken stellen in metselspecie
Metselstenen. gerekend met. 2 •stel lagen
Binnen-en buitenz:ijde platvol .:voegen

Aarmrengendrains voor horizontale drainage.
Type: Strasi 1 TS
PVC-buizengeribbeld en geperforeerd
Tunnelvonnig.· uitwendige breedtelhoQg1;e200nrn

Aal'lvullensleuven t,h.v .• hori zontaledra.inage.
Sleuf aanvullen met .grind
k:orrel. 5·.- .30ll1ll
Tof tèn llIinste 0.2 m boven de onderk:ant 'lande
bois en verder aanvullen metgronct

Aanbrengen nylon filterdoek:.
situering: bovenop het grind
ftlterdoekaanbrengen .in den droge
Filterdoek:: Nicolon66212 nylondoek

drain B.
dedrainase.t.b.v. het apvangen.vanhet
r boven de vliesconstruetie

ekspostnr. 361010
toeritWé$t
volgens tek. 860·en 875

Grond ontgraven uit sleuven t.b. v. horizontale
drainage.
Diepte t.o. v.·maaivel ct bi j oplevert ng ten hoogste
0.65m
Breedte .sleufO.50m
Gemiddelde lengte per drain 22 m
De ontgraven .grond afvoeren

n nylon filterdoek.
Situering:. onder. het grind
Filterdoek aarmrengen. in den droge
Filterdoek:: •Nicolon66212 nylondoel<.

enpufvangepreMbriceérde .betonelementen.
ingi~d (/I800nrn
benodigde uitingen
I: 19 stuks
Wérk••tell11lkel'lstroomprofiel van beton
laat met lllal19at:f/J630nrn
inqil19 Qepre1'abriceerde el ementen: met

orende rubberring

rengenpufrandmet ..deksel .
ijzerenTandmetbetonvoet en bi jbehorenddek~
fabMkaatTBS 735
rand op hof.lS'te ... . metstellagen van

steens metselwerk en stellen in metselspecie

OMSCHRIJVING

.2.
.1.
.5

· ..1.

.1.

.2.

.9..
.1. .
.9.

.2.

· ..1.

.1.

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS-

VERPLICHTING

1:00 A

m

HOEVEELHEID
BOl.AVSTOF

4.00 l

627.0Q L

1880.00

19.00

19.00



Calandtunnel werkbestek Besteksdeel BDD-3320-01Civieltechnische werkzaantledend.d. 31 maart 1999
BLADNR. : 269

BESTEKS CATAL<XJUSNlJIt1ER
POST- HOOFD- OEFICODENlM1ER CODE 1:2:3:4:5:6

422199

1111~17410l1310601

I1I1I11

"'1741012
i!:!i~1j:

%1741013
f~~~~

UI

310604

422199

.......•

]

1.3 ...
.. 9.9.

1.4 ..

.9.

1.3 ..
.9.

2 ..
.4 ..

.2..
.2.

1.

2 ..
.4 ..

.2 ..
.2.

OMSCHRIJVING

Metselstenen. gerekend met 2 stellagenBinnen- en buitenzijde platvol voegen
Aanbrengen drains voor horizontale drainage.Type: Drainflex of DeposilPVC-buizen geribbelden geperforeerdUitwendige diameter 200 of 300 llJI1
Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage.Sleuf aanvunen met grindnominale korrel 31.5 llJI1Tot ten minste 0.45 m boven de onderkant van debuis
Aanvullen sleuven t.b.V. horizontale.drainage.Sleuf aanvullen met zandIn profiel volgens tekening
VERHARDINGEN

VERHARDINGEN TOERIT WEST

Aanbrengen stootplaten met fundering.Betreft: stootplaten aan het uiteinde van toeritwestzie tek. 851. voor details zie tek. 871
Aanbrengen 1aag zandcement .Situering: onder de stootplatenTotale breedte groter dan 2.00 mMinimum laagdikte· 500 llJI1Materiaal ineen installatie mengenMet zand
Leveren cement voor zandcementmengsel.
Cement
Cementgehalte: 175 kg/m3.1 Leveren op plaats van verwerking
Aanbrengen van prefab betonnen stootplaten.Hoeveelheid: 31 stAfmetingen: 4000 x 1000 x 350 llJI1
Beton:Elke stootplaat voorzien van:- 2 PVC pijpjes rp 50 1lJI1.lang 3501lJI1PVC pijpjes en naad tussen stootplaten enlandhoofd vullen met gietasfalt- 2 hijspunten- Strook triplex 0.25 x 1.00 m dik 4 llJI1

met plakfolie dik 0.3 llJI1
TOERIT OOST

Aanbrengen stootplaten met fundering.Betreft: stootplaten aan het uiteinde van toerit
oostzie tele. 840. voor details zie tek. 870

Aanbrengen 1aag zandcement .Situering: onder de stootplatenTotale breedte groter dan 2.00 mMinimum laagdikte 500 l1lllMateriaal in een installatie mengenMet zand
Leveren cement voor zandcementmengse 1.

EEN- HOEVEELHEIDHElD RESULTAATS-VERPLI CHTING
st

m

m3

m3

st 2.00 A

HOEVEELHEID
I3Ol.JWSTOF

850.00 L

630.00 L

295.00 L

65.00 L

66.00 Lm3

ton 11.60 L

st 31.00 L
m3 43.40 L
st 62:00 L

st 62.00 Lm2 8.00 L

st 2.00 A

m3 60.00 L



92.4D.03R Calandtunnel werkbestek Besteksdeel BOO-3320-01
Civte 1techn i sche werkzaamheden
d. d. 31 maart 1999

BLAONR. :

BESTEKS CATAlOGtJSNtMR
POST- 1{]Qfl)- OEfICOQE
NLMR CODE 1:2:3:4:5:6

1.

747013 422199

749

2493

749310 422199

749311 310601

749312 310604

749313 422199

7494

749410 422199

749411310601

2 ..
.4 ..

.2 ..
.2.

1.

2 ..
.4..

.2 ..
.2.

749412310604
1.

OMSCHRIJVING

Cement
Cementgeha1te : 175 kg/m3

.1 Leveren op pl aats van verwerk i ng

Aanbrengen van prefab betonnen stootplaten.
Hoeveelheid: 2: x 14 st
Atmetingen :4000xl000x350 llll1
Beton:
Elke stootplaat voorZien van:
- 2 PVCpijpjes ifi ••501lll1. lang 350 llll1

PVCpijpjesen naad tussen stootplaten en
landhoofd vullen met gietasfalt
2 hijspunten

- Strook triplex 0.25 x 1.oomd.ik. 4 llll1
metplakfolie dik 0.3 mm

DIVERSEN

leuf westoever

Aanbrengen stootplaten met fundering.
Situering: landhoofden overkluizing Neckarweg.

zie tek. 904 en 905.

Aanbrengen laag zandcement.
Situering: onder de stootplaten
Totale.breeàte groter dan 2.00 m
MinilJUlllaagdikte 500mm
Materiaal ineen installatie mengen
Met zand

Leveren cement voor zandcementmengsel .
Cement
Cementgehalte: 175 kg/m3

1 Leveren op plaats van verwerking

Aanbrengen prefab betonnen stootplaten.
Situering: landhoofden overkluizing Neckarweg.

zie tek. 904 en 905.
Afmetingen parallellogramvormig: 4000xlOOOx3S0mm
Beton:
Elke stootplaat voorzien van:
- 2 PVCpijpjes t1J 501lll1. lang 350 llll1

PVCpi jpjesen naad tussen stootplaten en
landhoofd vullen met gietasfalt

- 2 hijsvoorz'ieningen
- triplex strook dik 4 mmobreed 250 mmmet

plakfolie dik 0.3mm

1euf oostoever

Aanbrengen stootplaten met funderi ng.
Situering: landhoofden overkluizing.Merseyweg.

zie tee. 906 en 907.

Aanbrengen 1aag zanclcement.
Situering: onder de stootplaten
Totale breedte .groter dan 2.00 m
M'intmumlaagdikte 500 mm
Materiaal ineen installatie mengen
Met zand

Leveren cement voor zandcementmengsel.
Cement

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESUlTMTS-

VERPLICHTING

HOEVEELHËID
BOUWSTOF

ton 10.50

st
m3

28.00 I<-

39.20

56.00 L

56.00 l
7.00

st
m2

st 2.00 A

m3 52.00

ton 9.00 L

st. 24.00 L
m3 34.00 L

st 48.00 L

48.00
m 24.00
m 24.00

2.00 A

m3 55.00 l

ton 9.60 L



Calandtunnelwerkbestek Besteksoeet BOO-3320-Ol
Civîeltechnische werkzaamheden

31 1999

BLADNR. : 271

"!·.II·.I!·h~~TTE_f(S ~T_.ALOOUSNtMR
.- rv~ nvvrv OCFlCoot

NtMRCOOE 1:2:3:4:5:6

4 ..
.9.

4 ..
.9 ..
.3.

.5,

511201
3..
.9 ..
.3.

.5.

OMSCHRIJVING
HOEVEELHËIO
RESULTM1S-
YERPLIOOING

Cementgehalte: 175kglm3
.1 Leveren op plaats van verwerking

15.00
1.00
28.00

32.00

32.0016.00
26.00

AFWERKING .00000000000·.1ERRElNEN

AFWER@i

Frezen en inzaaien oppervlak.
Situering: bermen.en taluds tp.v.

west
volgenstek. 807

. LOO

.3.
.1

Frezen.
Grootte per perceel: ca, 20000 m2 of meer
HorizQlltaalofmet talud 1 . 2
Bewerkingsdtepte: 0.20 m
Frezen met de rijrichting mee

Zaaien.
Grootte per perceel: .ca. 200oom2 afmeer
Horizontaal of met. ta Iud 1 : 2
Voorafgaande aan het zaaien de grond bewerken vo1·-
gens bestekspostnr ...751111
Zaadlllengsel ten behoeve van gras land
B3 volgens de Nederlandse rassenlijst N.A.C.
Hoeveelheid:. 0.70 kg/100m2
Het zaad 10 tot 20 am onderwerken en de grond aan-
drukken

145.00 L

OOSTZIJDE

Frezen en inzaaien oppervlak.
Situering: bermen en taluds Lp.v.de bouwput

oost
volgens tek. 806

1.00

Frezen.
Grootte .per perceel: ca .. 5000 ·lrl2tot ca. 20000m2
Hortzontaal Of met talud 1 : 2
Sewerkingsdiepte: 0.20 m

.1 Frezen met de rijrichting mee

laaien.
Grootte per percee 1: ca. 5000 tot ca. 20000m2
Horizontaal of met talud 1 : 2
Voorafgaande· aan. het zaaien de grond tlewi,=rkE~nvol

spostnr, 751211
ten. behoeve van graslandas· \iQlgens de Nederlandse rassen 1i jst N.A.C.

Hoeveelhei d: 0.70 kg1100 m2
Het zaad 10 tot 20 Illll onderwerken en de grond aan-
drukken

90.00 L

·2.



92.40.03R Calandtunnel werkbestek Besteksdeel BDD-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BLADNR. :

BESTEKS
POST- HOOFD-
Nt.M:R COOE

760010 480099

760020 .480099

760030 480099

)040 480099

77
770020

770030 423102

2 ..
.9.

.1.5.

2 ..
.2.

.2.

OMSCHRIJVING

Leveren en aanbreng.en bo!.JWkundige.werken.
Betreft: het leveren enaatlbrengen van de

bouwkundige werkzaamheden vol gens
besteksdeel BDO-3320-02:

Gebouwglas en waterdicht

Leveren enaanbrel1genbouwkundige werken.
Betreft: het leveren en aanbrengen van de

bouwkundige werkzaQmhectenvolgens
besteksdeel BDD~3320~02:

Luifel in- en uittit

Leveren enaanbrëf1gen bouwkunqige~T'ken.
Betreft: hetlevE!~ en aanbrengen van de

bouwkUndigewerkzaamheden volgens
bestëkscteelBDD'"332D-02 :

Prefab boetQn elementen
volgens art. 23.50dl_a/.01

Leveren en~anbrengenbouwkundige. werken.
Bëtreft: het level"enen •a.anbf'ergen van de

werkzaamhèden vol gens
800-3320-02 :

Alle werkzaQmhedeng.ereecl

ElEClRO-HECfWUSCHE ..WERl<ZMI+EDEN

EEN- HOEVEELHEID
HElD RCSULTAATS-

VERPLICHTING

st

st

Aanbrengen in te betonneren leiding van HDPE-buis. m
Betreft: .kabelmantelbui zen
Functie en plaatsbepaling op basis van het
E/MbeSteksdeel
N:B. :. rekeninghoucten met stortnaden
Ten behoeve .van. eenkabeldoorvoer
BuiS met hulpstukken voor 0 .a.:
- per hulppost ca .1m
- per poederi)luski\st ca. 4Om. 22m of 10 m
- per vluch~deur ca, 5 m en 1 m
- .per aanlictltarmatuur ca.. 5 m
- per ventilator ca. 15 ~
- per luidspreker ca. 30m
- per signaalgever/lussen ca. 30 m en 40 m
-per camera ca. 15m
- verlichting centrale- en overgangszoneper
cluster armaturen (h.o.h. ca. 12 m) ca. 10 m
en 5 m

- verlichting drêflllelzone per cluster armaturen
(h.c.n, ca. 12 m) ca. 10 m
en 5m

NOIllinalemidde11i jn63 Il11l
Met trëkdraad van nylondraad. djam. 4 mm(incl m
overlengte)
lIerbi nding d. m.v. moffen en 1i jmen
uiteinden afdoppen

Aanbrengen tnte betonneren leiding van HOPE-buis. m
Betreft; kabe1mantelbuizen
Functie en plaatsbepaling op basis van het
ElMbesteksdeel
N.B. :. rekening houden met stortnaden
Ten behoeve van·eenkabeldoorvoer
Buis met hulpstukken voor o. a. : m
per hulppoSt ca. 4m

- per poederbluskast ca. 50 of .22 m
- per ontluchtingsbui s ce, 8 m
Noo1inalemiddellijn 110 mm
Met trekdraadvan nylandraad. diam. 4 llJ1l (i·ncl.

2.00

1.00 N

12000.00

12000.00 l

13000.00

2000.00 V

2000.00 L

2200.00 L



03R Calandtunnel werkbestek Besteksdeel BOO-3320-01
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BLAlJNR. : 273

':::\::\BESTEKS CATAlOOJSNL.M-1ER
~"""~POST- HOOFD- DEFICODE
JNL.M-1ERCODE 1:2:3:4:5:6

~n0040 423102 .9 ~:;~~:: ::: V~ _-ooi,
"",' Betreft: kabelmantelbuizen onder wegdek

::"":"':']':1:""":': 2. ~~~~:;:~~;:anhet.2. Buis met hulpstukken voor o.a.:
- per mantelbuis ca. 20 m

.2.6. NOO'linalemiddellijn 200 llTll
"""'" .1. Met trekdraad van nylondraad. diam. 4 em (incl.

.(.. i~'li: .9 ~~;~~~~)d.m.v. moffen en lijmen
Uiteinden afdoppen

feoolO 61m9 ;;;;~i:;Ei~!U!jfa~~
1780020619999 Aanste 11en V&G-coördinator.

V&G-coördinator inzetten voor de gehele periode

~I =::r=_
':!..~B11

1811010:r~m:

O>1SCHRIJVING

AFRASTERING WESf OEVER

610399 Toepassen tijdelijke afrastering.
Situering: rondOO'lgehele werkterrein west oever

Aanbrengen stijlen ten behoeve van afrastering.
De afrastering dient voorzien te zijn van de
benodigde draaibare deuren en hekken
Schoorstijlen:
Stalen stijl met verankeringsplaat
Stijlafstand: 3 m h.o.h .
Hoogte paalkop boven maaiveld: 2.5 m
Palen te lood aanbrengen

Aanbrengen buis. span- en puntdraden.
1 horizontale buis; boven
2 spandraden: boven en onder
3 puntdraden

~11011 610302

::)1
r;1
I
i

2.
.3.
.2.4.

.1.

610303

li
610304jllUl.5

..,'
(~~

811020 610399

, l~

lit

1.
.2.
.3.

Aanbrengen gaas ten behoeve van atrastert ng.
2. Gaas: vierkant vlechtwerk (harmoni ca gaas)
.3. Gaashoogte: 1.90 m
.1. Onderkant gaas 0.10 m boven maaiveld

Onderhouden en verwijderen afrastering. gld
Betreft: de afrastering aangebracht volgens

testekspostnr' 811010
De afrastering. onderhouden gedurende de gehele
peri ode van alle werkzaamheden
Eventuele beschadigingen aan de afrastering dienen
di reet te worden herstel d
Afrastering verwijderen na uitvoering van alle
werkzaamheden. direct voor oplevering

EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
HEID RESUlTAATS- BOLWSTOF

VERPLICHTING

I

m 1000.00 V

m

m

gld

gld

gld

1000.00 L

1100.00 l

N

N

N

N



92.40.03R calandtunnel werkbestek Besteksdeel BOO-3320-01
Civie1technische werkzaantleden
d.d. 31 maart 1999

BlJlDNR. :

BESTEKS CATALOSUSNI.."·1ER
POST- HOOF!)· OEFlCODE
NlJ+1ERCODE 1:2:3:4:5:6

817

817010 610399

817011 610302

7012610303
1..
.2..
.3.

817013· 610304

817020 610399

82
._J010 659999

2 ...
.3..
.1.

OMSCHRIJVING

Alle hieruit voortvloeiende. kosten worden geacht
te zijn. begrepen in deze bestekspost
Vrijkomende.materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben

AFRASTERING

2 ..
.3.

Toepassen tijdelijke afrastering.
Situering: rondomgehele werkterrein oost oever

Aanbrengen stijlen ten behoeve van afrastering.
De afrasteringdien~· voorzien. te. zijn van
benodigde draaibare deuren en hekken
SchoorstfJlen:
Stalen stijl met verankeringsplaat
Stijlafst~nd:3 mll.o.h.
HoogtepaalKop bOvenmaaiveld: 2.5 m
Palen te lood aanbrengen

Aanbrengen bUis. span- en puntdraaden.
1hortzontale·buis;.ooven
2 spandraden :oovenen .onder
3 puntdraden

Aanbrengen.•gaas. ten behoeve vanatrastér-t ng.
Gaas: vierkant vlechtwerk (harmonica gaas)
Gaashoogte: 1.90 m
Onderkal1tgaas 0.10 m bovenrnaaiveld

Onderhoudenen verwi jderen a.frasteri ng.
Betreft: de afrastering aangebracht volgens

bestekspostnr817010
De afrastering onderhoUdengedurende de gehele
po.,.riodevan alle werkzaamheden
Eventuele besChadigingen aan de afrastering dienen
di reet tewordenhe!,ste1d
Afrastering verwijderen na uitVoering van alle
werkzaamheden.. direct. voor •oplevering
Alle hieruit voortvloeiende .ko.st;enWOrdengeacht
te zijn begrepen in deze ·bestekspost
Vrijkomende materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben

TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

Berekeningen en tekeningen door aannemer te gld
leveren.
Alvorens met de uitvoering van een onderdeel wordt
begonnen moet de •aannemer·schrt rte 1.i jke
acceptatie hebben verkregen van de directie
(ziedeel3.arttke101.24.06en65.Q7.01)
[}e..aannemer dientberekeningen.en tekeningen te
makenen •ui terlijk 10 weken voo!'start. uitvoering
van het betreffende onderdeel ter acceptatie
overleggen voor de volgende onderdelen:
-faseringstekeningen:
- Gina profi el;
- klemstripperr en bouten t.b. v: Ginaprofi el;
- Qmega-profieJ:
-klêlllStrippen. draadeinden en moeren t.b.v.
omega"profiel:

- oplegvoorzienil19en in de zinksJeuf;
- af1lieervoorzieningen;
- gewichtsbepaling •tunnelelementen . zt e deel 3
artikel 65.02.07 van dit deelbestek;

- het opdrijven. verhalen. afmeren. trcJnsporteren.

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTMTS-

VERPLI CHTING

gJd

N

N



.40.03R C31andtunnel werkbestek Besteksdeel B00-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
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BLAONR. : 275

BESTEKS CATALCX3USNl11"1ER
POST - HOOFD- DEFlCOOE
Nl.MR CODE 1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

afZinkgereedmaken en afzinken van de tunnel-
elementen:

- neus-kin Oplegging t.p.v. de middenwanden:
- opleg-. onderstroom- en meetsystemen. inclusief
control e- en regi stratiemogel ijkheden :
de fabrieksmatig geprefabriceerde betonnen
elementen:
constructiestaal voor dekopschotten en de
gewapendbetonnen kopschotten;

- de aansla9en. bevestigingen en constructie van
de kopschl)tten;

- de voorspanning in de tunnel elementen. tncl
spanprotocollen
Hetvoorspansysteem o~twerpen opeen drukspan-
ningi nde di 1a1;atievoegell van. minimaal
0.2 N!llJll2 (O.3 N/mn2bij transport overzee)
tijdens opdrijven. tranSpOrt en afzinken:

- de berekening van de sluitvoegschotten;
- ctedetaiHering van de danwandverankeringen;
- detaillering stempelramen:
-·spanprotocollen danwandverankeringen:
- dallWandtekeningenvan pasplanken en hoekaan-
sluitingen;
detaillering bevest i ging prefab schorten
zinksleuf. inclusief regels en afstandhouders;

- geprefabri ceerdebetonj:)al en;
- brugdele overkluizing Merseywegincl. aanbrug.
bestaande uit geprefabri ceerde voorgespannen
liggers met. een ter. plaatse gestorte druklaag;

- randbalken.van geprefabriceerde betonelementen;
- stalen en aluminium deuren en kozijnen;
- stalen roosters en leuningconstructies:
- alle overige hulpconstructiesen hulpwerken.
inclusief (las)verbindingen en·~stigings-
middelen. welke worden gebruikt tijdens de
uitvoering van het werk:

- staet 1i tett ti jde 1ijk windscherm
- hoogtekaarten vanbaggersieuf inkruisnet
1.0 x 1.0 m;

- hoogtekaarten van deontgrayen bouwputten
i n kruisnet LO x 1. 0 m:

Oaar waar het van toepassing is moet de aannemer
uitgaan van een levensduur van 100 jaar
Oe berekeningen en tekeningen dienen in 3-voud te
worden geleverd. Tevens dienen de tekeningen in
enkelvoud digitaal. in ACAO12 of hoger. te worden
geleverd.
Staten:
- butgstaten maken van door de directie te
verstrekkenwapeningstekeningen:

- kalenderstaten (van alle funderingspalen en
verticaal dragende cCll'llbipalen);

Het maken van gedetai 11eerde werkpJannen. 9ld
Oe onderdelen van het werk waarvan een gedetail-
leerd werkplan .wordt •verlangd staan vermeld in
artikel 01.13.02 van bestekBOD-3320-00.
Hieronder i s ook begrepen .het •logi?tiek plan
Alvorens met de uitvoering van een onderdée1 WOrdt
begonnen moet.de aannemer schriftel i jk goedKeuring
hebben verkregen van· de directie.

Het maken van revisie documenten.
Het makenvaneen canplete set van revisiebereke-
ningen. -teKeningen en overzicntsl i jsten en deze
zowel digitaal als op papier (in tweevoud) bij de

659999

659999

EEN- HOEVEELHEID
HEIO RESULTAATS-

VERPLICHTING

gl<l

HOEVEELHEID
BOUWSTOF

N



92.40.03R calandtunnel werkbestek Besteksdeel BDD-3320-01
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BLADNR. :

83
831

831010 610203

OMSCHRIJVING

directie indienen.

DIRECTIE BEHOEFTEN

DIRECTIEBEHOEf1"EN

9.
.9.

Gebruik van keet.
Betreft: .een vMjstaande keet aan dewestoever
Het directieverblijfmoet 4 weken nadat het
terrein.terbe.schikking i~~esteld •tot einde
onderhoudstermijn ter beschikking van de directie
gesteld. worden.enonderhquden.
BeSchadigingen herste J Jen of bi j
vervangen.
LoZing.van afvalwater e ..d .' via. bi o-sept:ic-tank •op
open water
Het.directieverblijf .di entminiJnaalalsvolgt
ingedeeld te zijn:
4 kamers, elk afmeting BK 5.m
l··lcamer+balie afmeting 5 x 6·m
1 kamer .. afmeting 5 x6. m
2 kamers.• elk afmeting 5x4 m
1 Vergadepza!31 a~i ng 6 .x12m
1arcniefruimte •afmeting 5 x 4 m
1 keuken .. afmeti ng Ax3m
Daarnaast dient het verblijf te zijn voorzien
2·toiletgroepen: Heren en Dames..minimale
a~ingen 4 x 6 m
Gang. breed2meneen hal.biJdéhOOfOingang.
minimale afmetingen 5 x 5m~.tQChtportaal
Het·directieverblijf.voorzienvan:
- archiefrekken:
- •meuhiJair, 4 ·brandvri je- en16êlr'Chiefkasten.
3·.uitlegtafels ...3.schrtJfwandborden.flipover
stoffering,. zonwering,. verwarmiflg'sil'l$tallatie.
keukeninventaris incI. boiler.!Ililgnetronen
koellcast ,serviesgoed en. afsluitbare. keuken;

- beveiligingsinstallatie tegen.inbraak
- ·.luiken voor.de .ramen;
- ventilator in vergaderzaal;
-oord op de keet "OOUWDIEN5TRIJKSWATERSTAAT"
- richting aanwijsbord "BOlJ.Jl)IENSTRW$"
De telefooninstallatie moet bestaan uit 5 buiten-
lijnen en 1 fax lijn en 1ISDN lijn
op elke lcamer.1 telefoontoestel~tuitleesbaar
nunmer en doorschakelmogelijkheid {type PTT VOX-
Progress}
1 telefax, geschikt voorA4-fonnaat
1copieerapparaat. Canontype np 6030.
incl. papier en·A4.p~piervernietjger;
Abonnements-engesprelcskostenwo~ngeacht. te
zi jn begrepen in het •.bedragvoor het gebruilc vijn
de keet.
Een geasfalteerd Pêlrkeerterreinvoor25 auto's
en tçegangswegtot •hoofdingang .
Terrein verlichtjngi.lanbr~
Plaatsen. 3 l/laggenmastenmet vlag
De aannemer draagt .zOrg voor .hl::tyersttek~en en
serveren vanV<i8rmeenkOU<iegranJ($1.n~tSCtJQon-
houden-: het VE!rwa~n enel~triS9J. Verlichten.
het nodige drinlc- enwaswatet. zeep en schone
handqoeken of papieren handoelcen
Tel/ens tijdens overwerk, eenvoudige maaltijden
verstrekken
Bediening dient l/an 8.30
geschieden

EEN- HOEVEELHEID
HElD RESULTMTS~

VERPLICHTING

glo N
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BLADNR.: 277

CATALOGUSNUfJMER
HOOFD- DEFICODE
CODE 1:2:3:4:5:6

610299

9.
.9.

OMSCHRIJVING

Gebruik van hulpmiddelen
Vanaf aanvang van de werkzaamheden tot oplevering
in het directieverblijf aan de westoever ter
beschikking stellen: aantal
Meetband. lang 50m 1
Meetband. lang 30m 1
Tilllllermanswaterpas. lang 0.8m 1
Tinrnermanswaterpas. lang 1. 6m 1
Houten duimstokken 10
waterpastoestel en E-baak 1
Theedo1i et 1
Jalons 10
Jalonrichter 1
Peillood 19 voldoende 2
wanddikte meter 1
Grondwaterstand meter (type No1co) 1
Voorts tot 2 maanden na de oplevering in voldoen-
de mate ter beschikking stellen van: aantal
laarzen 10
werkhelmen 10
doorwerkpakken 5
werkhandschoenen 20
veil i gheidsvesten 5
zwelllVesten 5

rbeschermers 5
s: aantal

Draaglamp. incl. batterijen 4
Gecomt>ineerdepons- en inbindmachine 1
en ri ngbanden
Ten behoeve van de controle op de betonmortel
ter beschikking stellen: aantal
Kegel van Abrams 1
Temperatuurmeter t. b. v. de mortel 1

DIRECTIE BEHOEfTEN OOST OEVER

Gebruik van keet. gld
Betreft: een vrijstaande keet aan de oostoever
Het directieverblijf moet 4 weken nadat het
terrein ter beschikking is gesteld tot de
oplevering ter beschikking van de directie gesteld
worden en onderhouden.
Beschadigingen herstellen of bij slijtage
vervangen.
lozing van afvalwater e.d. via bio-septic-tank op
open water
Het directieverblijf dient minimaal als volgt
ingedeeld te zijn:
2 kamers. elk afmeting 4 x 5 m
1 kamer afmeti ng 5 x 5 m
1 kamer afmeting 3 x 4 m
1 keuken afmeting 4 x 3 m
Daarnaast dient het verb1i jf te zt jn voorzt en van:
2 toiletgroepen: Heren en Dames. minimale
afmeting 4 x 4 m
Gang. breed lm en een hal bij de hoofdingang.
Het directie verblijf voorzien van:
- meubilair. 2 brandvrije- en 7 archiefkasten.

2 uitlegtafels. wandschrijtbord. stoffering.
zonwering. verwarmingsinstallatie. keukenin-
ventaris incl. boiler. magnetron en koelkast.
serviesgoed en afsluitbare keuken;

- beve'iligings installatie tegen inbraak
- luiken voor de ramen.
- bord op de keet "BOOOIENSTRIJKSWATERSTAAT"
- richting aanwijsbord "BOOOIENSTRWS"

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

gld

HOEVEELHEID
BOUWSTOF

N

N
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BLADNR.: 278

:::"!llliBESTEKSCATALOOUSNLt'MER
HOOFD- DEFICODE

R CODE 1:2:3:4:5:6

.9.

610299

OMSCHRIJVING

.9.

.1

De telefooninstallatie moet bestaan uit 2 buiten-
lijnen en 1 fax lijn
op elke kamer 1 telefoontoestel met uitleesbaar
numner en doorschakelmogelijkheid (type PTTVOX-
Benjamin)
1 telefax. geschikt voor A4-formaat:
1 copieerapparaat geschikt voor f(3 en A4 incl.
papier en A4 papiervernietiger:
Abonnements- en gesprekskosten worden geacht te
zijn begrepen in het bedrag voor het gebruik van
de keet .
Een parkeerterrein met verharding voor 8 auto' s
Terrein verlichting aanbrengen
De aannemer draagt zorgvoor.het verstrekken en
serveren van warme en koude dranken. het schoon-
houden. het verwarmen en elektrisch verlichten.
het nodi ge dri rîk- en waswater . zeep en schone
handdoeken of papieren handdoekën
Tevens indien nodig het verstrekken van eenvoudige
maaltijden
Bediening dient van 8.30 uur tot 15.00 uur te
geschieden. tevens dient deze persoon licht
administratieve werkzaamheden te verrichten zoals
b. v . copieerwerk en archievering van diverse
stukken

Gebruik van hulpmidde1en
Vanaf aanvang van de werkzaamheden tot oplevering
in het directieverblijf aan de oostoever ter
beschikking stenen: aantal
Meetband. 1ang som 1
Meetband. lang 30m 1
TillllIermanswaterpas. lang 0.8m 1
Tinmermanswaterpas. 1ang 1. 6m 1
Houten duimstokken 20
waterpastoeste 1 en E-baak 1
Theodoliet 1
Jalons 10
Jalonrichter 1
Peillood 19 voldoende 2
Conservertngs dikte meter 1
Grondwaterstand meter (type Holco) 1
Voorts tot 2 maanden na de oplevering in voldoen-
de mate ter beschikking stellen van: aantal
laarzen 10
werkhelmen 10
doorwerkpakken 5
werkhandschoenen 20
veiligheidsvesten 5
zwemvesten 5
9ëhOOrbeschermers 4
Voorts: aanta 1
Draaglamp. incl. batterijen 2
GecOll'bineerde pons- en inbindmachine 1
en ringbanden
Ten behoeve van de controle op de tees 1agmateri -
alen. de betonmortel en het verharde beton ter
beschikking stellen: Aantal
Kegel van Äbrams 1
Temperatuurmeter t.b. v. de mortel 1

DIRECTIE BEHOEFTEN

Gebrui k van keet.
Betreft: een vrijstaande keet bij het bouwdok
Het directieverblijf moet 4 weken nadat het

EEN-HEID HOEVEELHEID
RESULTMTS-
VERPLICHTING

gld

gld

HDEVEELHEID
BOUtJSTDF

N

N



92.40.03R

BESTEKS
POST-
Nl.JI+1ER

9.

.9.

838020 ·610299

calandtunnel werkbestek Besteksdeel 800-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden .

31 1999

OMSCHRIJVING

.9.

..terreinterbeschltkirlg iSge$teld tot· de
overdracht."an het dOk ter beschikking .•van de
directie .gesteld worden en .on(jertlouQen,
BesChadigingen.herstellen. ofJ)i j •slijtage
vervangen.
Lozing van afvalwater e.d. via bio-septic-tankop
open water . .
Het directieverblijf dient
ingedeeld te zt jn:
2 Ramers. elk afmeting ·4x5m
1kamer afmetl ng 5 X5lil
1kamer . afmèti ng 3x 4 m
1 Vergaderzaal afmeting 5xl0 m
1 keuken . . .afmeting A x 3Jn

ast dienthetverbl ijfte •zijl1\idOrzien van: .
2 toiletgroepen : Heren .en.Dames·.minill1iille
afmeting 4 x 4. m; •••. •.. •..••••...•.••••.•.•.•••...•..•.
(iang.breedlmen een. hal bij .dehoofdingang,.
Het directie verblijf voprziervan:
-meubi1ai r .2brandvrije-en 7 •.archiefkasten.
2uitlegtafels .wandschrijfbörd .. stoffering .
ZQlJNering••verwanningsinstall~'tie ..•.·•.keukenin-
ventaris incl -. boiler .. maçmetröTlerkbelkast.
serviesgoed en .afsluitbarek~ell:

-beveiligings installatie tegen inbraak
- lui leenVOOr'de ramen.
-hardop. deleeet ••aotMQIENS1. RIJKSWATERSTAAT"
~richtinga~nwijsbotd. "Bl)lJ;Jl)Ia;s1'RWS"
Oe.telefoonipstallati emoet bestaan uit 2 buiten-
lijnen en rfax
op elke kamer1 . .:toestel met uitleesbaar
!1UllJlIerendoorschakelmogel ijkheid· (type PTTVox-
Benjamin)
1.telefax.geschiktvoor A4-formaat:
l.cOJ)ieerapparaatgeschikt voor KJ en A4 incl.
papier. en A4.papiervernietiger :
AbOtlnements-en gesprekskosten worden·geacht te
zijnbegrepertin·het bedrag.Noor het gebruik ven
de keet .

.9. ten·par'keerterreinmet verharding voor 15 auto's
Terrein verlichting aanbrengen

.1 Oe aannemer draagt zorg voor het verstrekken en
serveren van warmeen koude dranken. het schoon-
houden. het· verwarmenenel~trisch verlicht~n.
het nodige drink~ en waswater . zeep en schone
handdoekenofpapieren·handdoeken
Tevens. indien. nodig. het verstrekken van eenvoudige
maaltijden
Eenadministratteve .kracht welke 1icht admini -
stratievewertzaamheden verricht zoals b. v.
COJ)îeerwerkerrarchîi;verirlgVan diverse stukken.
Qîenttevensdebediening1:e .verzorgen
Deze kracht dient aanwezig te zijn van 8.30 uur
tot 15.00 uur.

Gebruik· van hulpmiddelen
Vanaf aanvangvan de werkzaamh€denWt oplevering
in .het •dirèCtieverbl i jf t.p.y '.:hetOOuwdoKter
beschildä rr: . . .. . aanta 1
~oooo. 100, 1
TillJllermanswaterpas. lang o.am 1
Till'lllermanswaterpas. 1ang 1.6m 1
Houten duimstOkken .• 20
Wilterpastoestelen Ë-baak 1
Theodoliet 1

HOEVEELHEID
RESULTMTS~
VERPLICHTING
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Jalons 10
Jalonrichter 1
Peillood 19 voldoende 2
Cooserverings dikte meter 1
Voorts tot 2 maandenna de oplevering in voldoen-
de mate ter besChikking stenen van: aantal
laarzen
werkhelmen
doorwerkpakken

handschOenen
igheidsvesten

zwemvestenVoorts:
Draaglamp. incl. batterijen
GeçOlJlbineerdepons- en inbindmachine 1
en
Ten .. evan de controle op de toeslaglîlateri"
alen. ••debetonmortel en het verharde beton ter
beSchikking .$tellen: Aantal
Kegel vanAbrams . 1
Tenperatuurmeter t.b.v, desorte 1

T.B.S. PERSONEEL

T;B.S. PERSONEEL
Ter besch. stel 1en van een adininistratieve .kracht. uur
Vanaf september 1998 tot einde··onderhouds~
termijn.
Voor het bedienen van.de apparat\Jut .vOOI'
geautomatiseerde administra'tie.(j~ te=lefoonen
1ichtdrukapparatuur. het verricntenvi:l;n
type- enarchiefwerkzaalltleden ;.PQstvef'zèn<ling e.d.
Deze administratieve krachten ·di enen tenminste in
het bezit te zijn van MEAO diploma en dienen te
kunnenwetken methettekstverwetkingsprogramma
WordPerfect. 5 .1.Word. Exce1 en N::.cess.
Dewerkzaameden vinden plaats in het direktie-
verblijf op de westoever.

T.B.S.MATERIEEl

Gebruik patrouillevaartuig. uur
Betreft: vaartui g t.b. v . di verse. werkzaa!l1heden·in

het Calandkanaa1
Plaats van werkzaamhedenCalandkanaal.
Het vaartuig dient I/oorziente zijn van rubber-
fenders rondom.
In de. prt js. per eenheid zijn mede begrepen de •kos-
ten van normale bedrijfsvoering.alSllledèhaven~en
liggelden.
Peri ode(n). van gebruik ti jdenswerkzaameden oP
de calandkanaa 1.
Getekend moet worden met een gebruik van .gemiddeld
12 uur per dag bi j een 5-daagse werkweek.
Afmetingen
- een. stuurhut van tenminste 15m2vloeroppervlal<:
- vrije blik voor deroergängèr!verkeersleider
tenminste 280 graden:

• lengteminlmaal 15.OOm:
. breedte minimaal ·4.00 111:
·di epgal'lgmaximaa1 1. 50m.
Totaal geïnstalleerd IllOtorvermogen300I<Wzodanig
dat een snelheid in stilstaand water I<anworden
ol1t~kkeld van 30 km/uur. .
Inrichting:

9000:00 V

4500,00 V

HOEVEELHEID
~OF
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J010 610199
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··ten mîns~lO zitplaatsen. een bureau met
2 hydraulisehestuurstoelen;

- een afsluitbare kast voorzien van legplanken.
- een. deU9delijke en regelbare verwarmings-
installatie:

- kombuismet voldoende koudstranend
water;

-pantry·en closet.onderdel::s;
- butéaulan'Q:lmetdimsChakelaar:
- vlaggé$tokmet .nat.ionalevlag:
- goedgekeurde.verbandtrooJnël en brancar;
- ..vaartuig· in •de kleurenovereenkanstig di e .van
de GHR-vaartuigenschilderen:

- opsehrî ft ."PORT·OFROTTEfIDAM" . letter hoogte
2501lfll.

Uitvoeringstechnische·voorzieningen:
-een ·oranjeenblauwzwaailicht.con:forrndeeisen .
BPRlRPR; . . .. . .. ... .... ......•....

- .een. draatbqreloudhealereneen· sChijnwerper;
- een verrekijker (.7x50) t.b. v: verkeers 1etder:
-recJ(jingsmidcielenV01QenseisenS.I. ;
- Isolatietel;lengeluidhinder Cwelkebron·dan· ook)
geluidsniveau van 70 dBCA)mag niet worclen
overschreden:

- .•~.overstapvoorZiening. •...••••<
Technische jnstallat tes •en faei Titeilen:
- •.•~n-.·goedgekeurde···rivierra~l?·~t·.·twElede
beéldkastm 2 rhtierradarslllêtlJoChtaanwijzer
onafhankeHjkopgèSte ld;

- een 220 volt installatie. geschikt voor het
gebruik. van. een. computer.mett9ndappar~tLtur;

- 2 goedgel::eurdemarifooninstallati~.v()(wzien
van.•·VHFkanalen .10713-61-63enwerkk.anaal;

-POrtofool1voorzienvanmarifoqijkanäá14;lQ-19-
39~40~71enWêrkkanaa1; .

- video en echolood:
radio:

-een autotelefoon·.
ZendmaChtigings-enabonnementskostendiehen .in
de pri jspereenheid te zijn begrepen
De aannemer draagt zorg voor het verstrekken en
serveren· van warmeetl koude dranketl.

EENMAllGEK.lJS1tN. GSSPECIFICEEROALSVQLGT:

Inri chten wei'kterreinWESTOEVER
Betreft: werkterreinen t ,b. v_bo~ tunnel. OP.de

WêStoevervan. fase Ol.
zoals aangegevenop'l:êk~14

In he'l:inrichten vanhetWërkterréiJlisbegpepen
het aanvoeren en 0Pstellenvanalie voor het werk
bel'lOOigde oren .keten.li'IagenS.werk-
plaatsene .. en.• incJl.ISief~aanJeggen
aansluiten van· de ·l1ierbiJbes .
leidingen . parkeerplaatsen en.h
Inrichten Wêrkterrein. ..... .WESIOEVER
Betreft: werkterreinen t.b. V.J)01..lVttunne1oPde

westoever van fase 03 iocl . fase 02.
zoals aangegeven OP.tek814

In het inriChten van het werkterrein is begrepen
het aanvoeren en opstellen van al.le voor. het. werk
benodigde bouwkamoren. keten ••.Wilgens. werk
plaatsen. en loodsen .• inclusietj)etaanleggenen
aansluiten van de hierbij benOdigde kabels.
leidingen. parkeerplaatsen en hullJNègen

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS-

Vf:RPUCHTING
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Het aanwezige werkterrein is. met uitzondering
van op tek. 813 aangegeven gebi eden. gedurende de
gehele duur van het werk ter beschikking

Inrichten werkterrein. OOSTOEVER
Betreft: werkterreinen t. b. v .: .bOUwtunnel' op .de

OOstoevervan fase 01.
zoaIs aangegeven op tak 813

In het inrichten van hetwérkterrein is begrepen
het aanvoeren en opstellen vanaUe. voor het werk
benodigde bollWkantoren. keten. wagens. werk-
pl aatsen en ·.loodsen. i nclustef .het aanleggen •.en
aansluiten van de. hi erbij be kabels.
leidingen. parkeerplaatsen en en.

Inrichten werkterrein. QOSTOEVER
Betreft: werkterreinen t. b. v .boJ.iWtunnel op de

westoevervan fase 03
zoals aangegeven op ték813

In het inrichten van het werkterrein is begrepen
het aanvoeren en opstellen van alle voor het· werk
benodigdebollWkantoren . keten . wagens. werk-
plaatsen en loodSen. inclusief het aanleggen en
aansl ui ten van de hierbi j benodi abel s .
leidingen. par'keerplaatsen en hu

Inrichten van werkterrein. BOtMOOK
Betreft: werkterreinen t.b. v. de tunnel elementen

in het bouwdok.
zoals aangegeven in bijlage 9

In het inrichten van het werkterrein is begrepen
het aanvoeren en opStellen. vanälleVQ(jrhE!t; werk
benodigde bouwkantoren. kéten. ....werkplaat-
sen en loodsen.inc1usief het aa . nen aen-
sluiten van de hierbi jbenodigdekaoels.l eidin-
gen. parkeerplaatsen en hulpwegen
Het binnen het werkgebied aanwezige werkterrein is
ter beschikking ·van·de aannemer voor de· aangegeven
periode als vermeld in paragraaf 6 van deel 2.1
van dit besteksdeel

Opruimenwerkterreinen WESTOEVER.
Betreft: het de in bestekspostnr. 910010 en 910020

genoerOOewerkterrei nen.
In het opruimen van. het werkterrein· is . begrepen
het opbreken en afvoeren van alle voor het werk
benodigde bouwkantoren. keten . wagens.werkp 1aat-
sen en Iooësen. kabels en leidingen inclusief het
opbreken en afvoeren van de verhardiT'l9· van
parkeerplaatsen. hulpwegen enhekwérken en het in
de voorgeschreven toestand brengen van •.de
werkterreinen .
Voor de oplevering dienenaUe hull'lliddelen te
zijn verwijderd en afgevoerd.
De werkterreinen na oplevering i Tl de toestand
brengen zoals optekening 807 is aangegeven.

OpruimenwerKterreinen. OOSTOEVER
Betreft: het de in bestekspostnr. 910030 êf1910040

gêf10emdewerkterreinen.
In het opruimen van het werkterrein is begrepen
het opbreken en afvoeren van alle voor het werk
benodigde bollWkantoren. keten. wagens.werkplaat-
sen en loodsen. kabels en leidingen inclusief het
opbreken en afvoeren van de verharding van
parkeerplaatsen. hulpwegen en hekwerken en het in

HOEVEËLHE1D
BO\.IfJSTOF
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de. voorgeschreven toestand. brengen van de
werkterreinen .
VOOrde oplevering di enen aTle •hulpmiddelen
zijn verwijderd enafg.evoerd.
Dewerkterreinen na .oplevering in •de tqestand
brengen zoals op tekeningB06 isa~ngeg.even.

Opruil1l€nwerkterrein. .. . BOtJWI)QK.
Betreft: ..het dein i bestekspostnr .910050 genoemde

werkterrein.
In het opruimen van.het· werkterreini?~r~pen
hetopbrekenenafVqeren van~lleyoorhet~rk
benodigde.bOUWkantoren.. keten.W!1l~s.~tkplaat-
sen en loodsen ..•kabeTsen leidingeninèlusiefhet
opbreken.en afvoeren .van de •verttarjjing •Van
parkeerplaatsen .. hul·pwegenen h~~enen het in
de voorgeschreven .toestand brengen van de
werlcterreirL
Voorde overtjtacht dienen alle hulpmiddelen te
zijnverwijderd enafgevqertj_
Dewerkterrein .OP •maaiveld na ontruimen in .de
oorspronkelijke toestand brengen

QncIerhandelingsfase

EEN- HOEVEELHElD
HElD RESULTMTS-

VERPLICHTING

1500000.00 VStelpost.
Op.destelpost .worden·verrekend de uitgaven ter
zake van:
De.kosten. van. de aannemer·terza~e van:
- delevertng van de waterdidTtedpO~ren
t.b.V. sondering. volger\sbl?stelc$PPStlJr. 42402~
gebruik. van. het door deaanl'lEllllert;~iver~Qrg.en
"Consult-weerbericht" van het KNMlt;~~Bilt

- .het .aan~rengen .vandoor deopdracht;geverter
beschikKing. te stellen hoog1;elllerktIDuten.

- .de fundatie· voor een .HF~mastjncl\.lsief
ankerbouten .. ..i > >< i
het leveren en aanbrengen· vanbebOrd1ngell be-
bak op vaartui gen en. in het Calandkanaa1
met ver ichting. inclusief elektrischeinstal-
latie e.e.a. confonndee13 .art.: 62.02.04 van
dit bestek.;

- de < loonkosten t.b. v. de nautischec05rdinator
(incl. reis- en verblijfskosten)
e.e.a, conform deel 3 art.ê2.02.04vandit
bestek;.. ........•.....: .

- de kosten t.b. v.de veiligheidSfunctionaris
Spoo~ene.e. a . conformqee13art. Ql.12.06
van dit bestek ; .. .•.•..•.•.•.••...••.•••....
de. koster) \fan.de aarding t.b.V. werktuigen
een Valbereik tot 5.0m vandesp()()rbailn e.e.a.
conform deel 3 art. 01.12.06 van dit bestek;

Stelppst . gld
Op de .stelpost worden verrèkend de uitgaven ter
zaKe••vandOOr de di reet ieap tedp€lgen:
- Kleine leveringen en ~rkzaailtledEm;
- De.kosten Van het uitvoeren van keuringen .en
beproevingen;
De kosten van de te makenfóto's. films. video's
en dergel ijke;

- De kosten van het te verriclltel10nderzQék naar
de samenstelling $n vervuiling van grond;

- De kestën van een 1oods aan boord van het

600000.00 V
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~

vaartuig tijdens het transport van tunnelelemen-
ten:Bodemsaneringsverzekering genoemd in deel 3paragraaf 01.16.01 lid 04 van bestek
800-3320-00.

~::1950030 610501 Stelpost. gld 50000.00 VBetreft: de stelpost t.b.V.Bestek.sdeel BOO-3320-02

~

BOUltIkundige werkzaamhedenOp de stelpost worden verrekend de uitgaven terzake van:9. de in besteksdeel BOD-3320-02 genoemde onderdelen
':':"':;950040610501 Stelpost. g1d 1800000.00 V

J Betreft: de stelpost t.b. v .:Besteksdeel. BOO~3320-03 .Electro-mechanische werkzaamheden.
afd. 1 ·hoofdstuk 6.

J1l
..... Op de stelpost worden vérrekend de uitgaven terzake van:9. de in besteesdeel BOD-3320-03 genoemde onderdelen

toow 610501 Stelpost. gld 54000000.00 VOp de stelpost worden verrekend de uitgaven terzake van:
'~fm~

9. de electra-mechanische werkzaamheden
rf~
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HFD PAR ART LID
STK

02

02 Ol

02 Ol Ol

02 02
02 02 Ol

Ol

PROEVEN

PROEVEN KUST· EN OEVERkERKEN

PROEF 200. lREKS1'ERKTEENREK VJW GEWEVENKUNSfSTOFFILTERS

Benodigdheden
- SChaar
Een schaar waarmeede proefstukken uit het monster
genomenkunnen worden.

- trekbank
Een trekinrichting waarmeehet proefstuk beproefd kan
worden. Het toestel dient· voorzien te Zijn van klemin-
richtingen welke zodanig gekonstr~rd zijn dat zij het
proefstuk noch beschadigen. nOChlaten wegglijden tijdens
de. beproeving .. De trekbank dient zodanig ingericht te
zijn dat een beproevingssnelheid van 10 lTIll/min± 10;
gereali seerd •kan worden. ·De aflezing moet.tot op .U
nauwkeurig van de trekkracht. kunnen 9eschi eden ·entussen
20 en 80%van de schaal vallen.

Uitvoering
Knip met·behul p vandesc:haar .1OproefstukkEm.uit het
monster. waarvan 5 in kettingc ..en 5..in i nsla,gr"ichting.
Verwijder met de hand·zOVeeldraden. ·evenwijdigaande
beproevingsrichting. zodanig dat er een proefstuk met een
breedte van 50 nm+/- een halve draad overblijft.
Klem.het proefstuk tussen de klampen vande.trekrichting en
stel de treksnelhetdvande trekbank in op 10 lmlImin.
Bevestig het. proefstuk eerst inde bovenste klem en daarna
i n de onderste· klem.•met een i nspanlengteyan2DDnm.
Schakel het toestel in met de juiste treksnelheiden lees
de kracht (K)en de rek bij breuk of minimaal vereiste
treksterkte af. Breuk bij de inspanningklemmaakt de
meting ongeldig. .
Kondities:
omgevingstemperatuur 23 +/ - 2 graden Celci us ;

- relatieve luchtvochtigheid 50 +/- 5% falleen bij polya-
mide):

- voorspanning 0.5% van de geSchatte sterkte;
De trekstrekteproef dient. voor het bepalen van de rek bij
breuk. direkt na het aanbrengen van de voorspanning uit-
gevoerd te worden.
De meting vindt plaats door de verplaatsing van de klem te
bepalen.
Verwerking·van de meetgegevens
Berekening
Bereken de treksterKte van het kunststoffilter. in beide
trekricht1ngen. als· net •.·gemiddelde· van de treksterkte van
de 5 proefstuKken· i 11 KNlmmet een nauwkeurigheid van
0.1 kl·lIm.Bepaal·destanàaaràafw1 jking .
Berekende rek bij de minimaal vereiste trek5'terkt~ ,of ,bij
breuk i ooien deze eerder optreedt. in tal s het gemiddelde
van. de 5 proefstukkellmeteennat.lWkeurheid van. 0".nen oe-
paalde standaardatwijki 11Çj.

02

03

Ol

PR<aEN. WEGENBCU4

PROEF 3. VERDlOO1~· MRDEBA.l\N-OF RlND.i'fÄ"fBUAAl

In proef 3 v<lndeStandaard 1995 wordt het volgendegewij-
zigd:
- bij "Toelichting bij (3)" wordt het gesteldeitl punt 2
vervangen door:
"Voor de berekening van de gemiddelde verdichtingsgraad
en van deminimumverdichtingsgraad dient.indlen de
beide waarden van de maxillUTlProctordichtheid onderling
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HFD PARARTLIDSTK
meer dan
50 kg/m3 versetri 11en . van twee per vi j f monsters de
maxif\ll!l1Proctordichthei d te worden bepaal ct.
Deel de monsters. hiertoe in in twee groepenmetrespec-
t ieviZlijk devijfhoogsteE:nd~. vijf laagste dichtheden .
Ga per groep ter bepaling van de verdichtingsgraad over-
eenkomstig te werk als voor de tien monsters is beschre-
ven." .

02 0204 PROEF156. BEPAlINGCHLllUOE-GElW...TEV~ ZANDOFmOO

01 Benodigdheden:
- magnetronoven (ZOOD watt) + glazen schaal ei ma 20 x 30cm .
-bek las. 400 mI: diameter ± 80 llJlI
- hor1 s
- roerstaaf
- coniscnekolf,WijdmondS?50 mI •.of· erlemeyer .Z$O mI
- maatkolf 250 mI met geslepen stop
- pipet 50 mI . ..
-filtreertrechter
- papieren vOI.lwfllter.zwartbandI1O. 589.. diameter 150llJll
- 9edemineral i$lZlZrcIwater +$pl.li tfl es soo mI
- balans met~nnal.lWkeurigheid .van 0.1gram
- zilvernitraatoplossingO>î.N
- kaliUlllChromaatoplossin9 50 ••gil
-buret
- salpeterzuut4M()fhatri~tsrstofcarbonaat vrij. .•van
hal0genid~ ..••..•...•......•••...••..•.•.•......•• .. •. . .. .<.

- calciunx:arbol1aat.gE:Precipi teerd. vrij van halogenidE:
- maatcHiilderlOO à 200 mI
- magneetroorQèr
- nmsterverdeelapparaät met een sleufopening van 5llJl1
- metalen spatel.

Voorbereiding
Ga uit van 500 gramvochtig zand. Droog dit ineen
magnstronoven op vol vermogen gedurende 5 minuten en
daarna na roeren telkens 1minuut. tot. constant g~cht.

Uitvoering
Voer dE:proef tweêmaäI .
HomogenislZlZrhet monster ·en •weeg een •representatief. deel
van ten minste 100 gram CA.)in. i n het bekerglas. Voeg
200 mI.of 200 gram gedeminera I i seerdwater toe. Roer .het
zand~watermengsel met dE:roerstaaf opdat. er een .suspensie
ontstaat. Spuit. .de. binnenwand vanhetbei\.erglasafmet
gedemineralis~rclWilterzOdatQpdeWiind9eKristaniseerd
zout in. desuspensieterecht~(llllt .••Laat het zand fledtirende
30 .llIintltenbezin!<en. Brengnetboveo~chreve:nmengseldoor
decantereovia·.·.net .VOl.lWfi}terO\ler·iinde •.•maat~olf.van
25()ml.Spt.tt!>l'le:tV\lUWfilter Scl1(l(.'lnmetgedèll1neraHseerd
water C~teveotuelez()utkrtst.allendiezidthechten .aan
het fiJnezandnlorlSter.worden afgefiltreerd).Spuitde
wanden van•het .bekerglas + de· roerstaaf .af metgedelllinera-
lis~rd water. RQendesuspensiegoed omen laat net9E:heel
circa 5 minuten .bezinken~•Breng· de vloeistof. doordecante •.
ren via hst vOUWfiJter over .indsmaatkolf, Hsrhaal.dit nog
2 •klZlZr..VulrJe:maat~Qlfaanmet~E!lnineraljseerdwater.
HomOgeniseeren pipetteer SOml .in de conische .Rolf of
erleme~r. V<lef.ver'i/Ol9E:nsqetitratie. V1l:ndeqplQssing. uit
volgens NEN3104 Cl-. 1 "Titrimetri sche bepaling van
chloride met.zilvernitraat volgensMohr" .CbladJ tim.3).
BereKening:
Bereken het ctllOridegehalte per kg drQ96 stofCdroog.zand)
volgens ;
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0-
5000 x Mel- x (V-Volt

AllOOo
waarin: o

Mel-Va

- aantal rog chloride per kg drOge stof
(droog zand);

= molecuulmassa chloor = 35.45 g/mol:
verbrui kaan AgN03door de
indicatoroplossing zonder zout
=0.20 mI:

= verbruikaanAgN03 in mI:
- 0,1000 molll:
- aantal gram ingewogen zand.

V
t
A

Toelichting bij (156)
1. Proef 156 is geschikt voor de bepaling van het

chloridegehalte in ontzilt zeezarld.waàtvOörde eis ·van
niveau 3 (s 200mg Cl-/kgd. s.lofhoger geldt.

2. Door de proefnauwkeurighéid van ca .+of~ 10m9Cl~ Ikg
d. s .. zal· eenel1kelepiei<metingdie ·netbövende •200 mg
Cl- Ikgd.s. of hoger gestelde eis uitlcant niet tot
afkeuring mogen·.leiden.Gemiddel ct genomen. dienende
meetwaatderlwel •aandégesteldeeis· te voldoen.

02 02 05 PROEF156.1. BEPALINGVN4 DEGELEIDINGVN4 lNfJQF GROO

Ol Benodigdheden:
- bekerglas 300 mI. diameter ± 80 mm
- roerstaaf
- gedemineraliseerd water
- chronometer
- balans meteen nauwkeurigheid van 0.1 gram
- droogstoof
- milliSiemensmeter met automatische tanperatuurcorrectie
meetbereik: 0 - 2011lS/cm
nauwkeurigheid ± 0.0311lS/cmbij 25° C.

Uitvoering
Neemvan een vochtigzandinOnStereen· representêltief deel
van ten minste 100 gram. Spoel het bekerglas en de
roerstaaf driemaalmetgedemi neral iSeerdwater en. droog
deze in een droogstoof.
Breng het zand over i n het bekerglas. en bepaal het gewicht
van het zand. Voeg vervolgens gedemineraliseerd water toe
totdat de .gewi.chtsverhoudingzand-water }: 2 wordt .•·Roer· het
zand-watennengsel met dé·rOérstaaf 100 keer gedurende 30
seconden. Laat het zand 9E!durende5 minuten .bezirten.
Kalibreerde meter volgens de· bijbehorende .gebruU,saallWÎj-
zing en meet de geleiding vanhetbövenbeschreven mel'lgsel.
Lees het meetinstrument af nadat demeet;waar(!e.lÎOQl"de
automatische temperatuurcorrectie. stabiel· isgewótderl.

Üjlflerki ng
De geleiding wordt beïnvloed door het ·vothtgehalte van het
zand. wanneer de geleiding van een monster vochtig zand de
gestel de. ei s benadert. verdi ent hetaanbevelingOlllde proef
met gedroogd zarld uit te voeren of de geleiding te
corrigeren voor het vochtgehalte.

11 TECHNISCHEBEPALINGENSL~

11 02 EISENENUIT\fOERINGSL~

11 02 Ol ALGEMEEN

01 Blijvende en te slopen gecteelten van bestaandé konstruIeties
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begrenzen volgens strakke ..lijnen door vooraf te maken zaag·
sneden.

02 Bij het uitvoeren van sloopwerkzaalltl:edenmoet ervoor worden
gezorgd. dat afkomendematerialen niet in het water of op
wegen terecht komen.

11 02 02 BE'roNlr.lERK

01 Het in de slooooren~enaal1WE;zigebetonstaal over zodanige
lengte handhaven enbéwerkendat een goed verband tussen
oud en nieuw werk mogelijk wordt.

11 02 03 EXPLOSIEVEN

Ol Het gebruik van explos'ievE~n

11 02

11 07

11 07 Ol

17

17 04

17 04 Ol

21

21 02

21 02 Ol

21 02 0.2

Ol van

02

01

MEET· EN VERREl<ENHE'mOON

FIOE\IEErnEIDSBEPALING

In afwijking van artikel 11.07.01 lid 01 van de Standaard
1995 betreft .·.deeenheidm3vande indee12.2genoerooe
bestekspostnrs. de inhoud van het te slopen object.
Debepal ing>vandege,z.aagdehoeveelheidbeton· gesthiedtmet
behulp van de theoretische lengte van· een enkele
zaagsnede.

02

TECHN. BEP.VERON'tREINI~ ·.GROfIIJ. ENVEROtfTREINIQ;lWATER

RISICOVERDEUNGEN GNWffI€S ~ .• ~1ER. •...AL8aEEN

VEILIGlEIDSKlJNDlGEVN4DE. MNNatER··

Ol
02

De aannemer.wijst .·Elen.··.vei ligheidskundigeaan. als. bedoel ct
in artikel17.()4.031idQ2 van.de.Standa~rd 1995.
De•aan de vei ligheidsk;un{jigevan ·de •aannemer te steUen
ei sen. als lledQeld iQ artikel 17.04. 03·lid03 .van de
StandaardW~izijnde .
- het diploma HogereVei . ... .. UIlde.:
. aantoonbare ervaring met saneringswerkzaamheden•

TECHNISOIE BEPALINGEN BEMALINGEN

EISEN EN UIlVOERING BEMALINGEN

ALGEMEEN

Ol Debemaling mag alleen roet toesterrming van de direktie
geheel of gedeeltelijk. tijdelijk Of definitief worden
gestaakt.

ENERGIE V<XRZIENING

01 Elke groep door middel van twee voedingskabels oP de
stroonvoorzieningaansluiten. De...pqnpen.van elKe· groep
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21 02 03

21 03

21 03 02

21 04

21 04 Ol

21 04 02

02

omen omop de voedingskabels aansluiten.
Alle voedingskabels tegen beschadiging beschermen.
Overbelasting moet door dewachtsman wo·rdengesignaleerd.
Het autooatisch schal::elsysteem bij stroomuitval dient zoda-
nig te zijn ingebouwd. dat per groep elke bron opvolgend.
met een in te stellen wachttijd wordt ingeschakeld. Deze
apparatuur moet tevens met de hand kunnen worden
ingeschakeld.

BRON· EN SPANNINGS8El'lAI..ING

Ol De bemalingsputten in ten minste 2 groepen verdelen en
aansluiten op de ringleiding. De ringleiding aansluiten OP
ten minste twee afvoer lei di ngen' waarbi j de afvoer leidi ngen
elkaars reserve zijn.
In de gehelebemaHngsinstallatie25 % reserve inbouwen.
De ringc en· afvoerleidingen zodanig dimensioneren dat. de
maximaa1 te verwachten debi eten kunnen worden afgevoerd en
dat daarbij niet meer dan 2.5 mwaterdrukverlies in de
leidingen optreedt.
De onderwaterpompenmet een afsluiter en terugslagklep OP
de ringleiding aansluiten. In de ringleiding de nOdige
afsluiters aanbrengen omhet uitvoeren van reparaties aan
de leidingen mogelijk te maken.
In de ringleiding de nOdige watermeters aanbrengen, De
watermeters. voorzien van KIWA-keur.moeten geëi kt zi jn.
In de leidinggedeelten achter de watermeters een tappunt
aanbrengen t.b. v . waterkwaliteitsonderzoek.Tussen de
watermeter en het aftappunt magop geen enkele wijze water
worden onttrokken of toegevoegd.
Lozingspunten zodanig inrichten. dat geen schade aan bOdems
of taluds ontstaat.
Bij het leegmalen van de bouwput ervoor zorgdragen. dat de
stijghoogte van het grondwater onder de onderwaterbeton ·op
max. NAP- 5.000 gehandhaafd blijft.
Het opkomenvan.de waterstand in de bouwput moet.geschi eden
door inpompenof hevelen van buitenwater. waarbij de bema-
ling in bedrijf blijft.

02

03

04

05

06

Ol

INFORMATIE·OVERDRACHT BEMALINGEN

BEMALINGSPLAN VOOR BRON- OF SPANNINGSBEHALING

Aan het bepaalde in artikel 21.03.02 lid 02 van de
Standaard 1995 wordt toegevoegd:
"m. situering en inrichting van het (de) lozingspunt(en)."

RISlCOVERDELINGEN GARANTIES BEMALINGEN

SOWlE VM DERDEN

Ol Eventuele schadeclaims van derden. in verband met wateront-
trekking door de bemaling. direktrnelden aan de directie.
die de behandelinghiervan·ovemeemt.

BRON· EN SPANNINGSBBW..ING

Ol Indien bij het in bedrijf zijn van de bron- of spannings-
bemaling een opbrengstda li ng zowel van een. enkele JXll'f9 al s
van de tata leafvoer.. van rneerdan 10% van de Wi;lterh()e-
veelheid optreedt door slijtage. vervuiling. verstopping.
verzanding of klappen van de leiding enlof bronnen. dit
verhelpen.
Peilbuizen en waarnemingsputten die door vervuiling. ver-
stopping. verzanding o.d. niet meer functioneren. zonder

02
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21 05

21 05

21 05

22

22 02

22 02 01

220202

verrekening of bijbetaling herstellen·of vervangen.

l3IJaEI1ORENDEVËRPUCHTINGEN BËtW..lNeEN

ALGEMEEN··

Ol Tijdens het inregelen van een installatie de peilbuizen
evenals de bemalingsputten regelmatig en meermalen per dag
waarnementot een stabiele toestand is geconstateerd.
Daarna de peilbuizen en de bema1ingsputten 1maal per week
waarnemen. .
De verkregen gegevens in nader overleg met de directie
verwerken in overzichten en eventuele grafieken en
wekelijks aan de direktie verstrekken.
Tijdens de instanthoudingsperiode debietmeters 1maal per
week opnemen. in verder overleg met de directie de gegevens
verwerken en wekelijks aan de direktie verstrekken.

ENERGIEVl::XmIENING

De reserve~aggregaten 1maal per week onbelast
proefdraaien en 1maal per 2 maandenbelast.

02

01

TECHNISCHE BEPALINGEN ~

EISEN EN UITVOElUNG elONDWERKEN. AlGEMEEN

ALGEMEEN

Ol Deaarmemel'mag niet •met het ophogen of ontgraven aan"
vangenv()Or(jqtd~ irnneting van het bestaande maaiveld door
de .direçt;iej~gçedgeKeurd.
Uitsluitend in •.net •bijzijn van •.eena1lt>tenaarvandebetrok~
ken·••diElost.•••çf ••••iI1Starl~ie••dE!••op·.llet••werk.•••vOOrkqnende•••punten
van ·meetkl.lndi9li!••grpnd~lag ••.zoals •••kaciasterstenen .•••••hoekpunten.
ki lometreringspalen.bakens . piketten. enz. uitgraven,
verwijderen of herplaatsen.
De aannemer moet .maatregelen nementer ..voorkOOlingvan
verstuiving van. 9rooddepotS. Deko~tenVOClrhetnemen
van deze maatregelen worden geacht te zijninbegrE!pel'l in
het desbetrefende werkonderdeel.

02

03

Ol
OPHOGING EN MNVlJUlNG

In artikel 22.02.06 leden 04 en 05 van de Standaard 1995
vervalt "moet de verdichti ad (3)" en wordt vervangen
door "moet de minillUllVerdi aart (3)".
Bij het aanvullen ter weerszijden van constructies of
onderdelen daarvan mag het onderlinge hoogteverschil
van de aanvullingen niet meer dan 1.00 mzijn. ..
Van zand. dat i s verwerkt ten behoeve van een grondverbete-
ring moet de draagkracht oP een diepte van 1.0 m .benedende
bovenkant van de grondverbetering een conusweerstand van
ten minste 10 ftilm2 hebben. Op een diepte van 0.60 mbene·
den de bovenkant van de grondverbetering moet de conusweer·
stand ten minste 6 MN/m2 'n en tot deze diepte gelijlQna-
tig toenemen. De bepalen overeenkomstig het be-
paalde in artikel 4 lid 02 van dit bestek.
De afvoer van waterlozingskisten buiten de teen van .
za . itmonden. Cunetten en zandophogingen
n'iet tetberging.
Maatregelen nemeflOlllverstuiven en/of uitspoeling te voor-
komen. Uitspoelingen zonder verrekening of bijbetaling
herstellen.

02

03

04

05
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22 02 04 GEBRUIK BERGINGSLOKATIE SlUFTERISlRANDSUPPL.

01 De aannemer kan gebruik maken van het <\anlandingspOl1tOl1.
ter plaatse Van de berg1ngslocatie"SIufter". Gebruik van
het aanlandingspontoo geschiedt. in ()verl~lIlet. de dagelijks
beheerder ende directie .•.AlsoagelijkS •beheerder van de
bergi ngslocatie "Slufj:.er" fUIl9~M:~t~telijk
Havenbedrijf van.de gemeente RqtterqQll1.

02 De aannemerwordt.gead1t bekendtezjjXlrnetdevergunnings-
voorwaarden v~rb90d~niilanbetbefgenvan spt:e:ieinde
bergi.ngsloc.:ltie.·.en••·het ••·gebrui.k•••vi:l;~·.l1et.i1i1n1andingspOOi:on.
De onderhavige vergunningen 1iggenb1 jdedageUjks.
beheerder ter inZage.

03 Aankomstbij .en ver'trekvanhet aanlandJngSJ)OntOl1vande
s leepl1e>pperzt.i diel'lente\'lOtdengellleJd. ., lijk
afgemeld ...bij dageHjksbeheerder .(tel. 0 "362043
b.g.g. 0181- .. . .of 9181~363Q03) ....

04 BijaankallStaan .delQSfacHiteitlTlOet'l~nelke ladl~
baggerspecie eerlçertificaatvanhertOOl$~êlêll1(Îebehéerder
worden·.()verl.egû.•·.·Oit.·.·cr:rtificaat.·.moet•.•·zijn •••onoertekend
door een daartoe •...• oon.vandeqil"t!9tie.

05 De aannemer behoeft ..'-.'......... ........... .n vanbaggel"specieinde
bergingslocatie geen rekening· te hoodenmet stortrecl1ten.

06 De baggerspecie. in netbaggervaartuig en/of de te lossen
bakken. moet zodanig.wordenaangeDoden.dat bij aanvang
van en tijdens het 10$proÇ:esgeen baggerspecie overboord
spoelt.

07 Bij optredende lekkagesgeduréfldehètperserdierlende
werkzaalltteàen onmiddellijk gestopt te worden. Bij overige
calamiteiten.ge99rende het ..losprqcesdienen de
werkzaamhedeneveneensOnmiddelHJk~eworden ÇJeStopt.en
dienen dejnstructies van.dedageliJksfjehee\rder terzake.
te worden·opgevolgd. Eventueelhierui tvoortyloeiénde
kosten karen niet voor vertekening in aarvnerlcing.

08 Gedurende de duur ..van netwerk zal .•hétaanlar'ldingsponton
tevens door derden worden gebruikt.

09 Na beëindiging van elke oppersing moet de persinst(illatie
zolang de dagelijks beheerder dit noodzakelijk aCht. doch
tenminste 5 minuten. met buitenboordWater· worden~f~~fj~.zodat er geen baggerSpecie inde persleiding

10 De aannemermag debef9ings locatie pas verlat~ nadat de
lading volledig via de walpersinstall atiei sgelost.lJe
dichtheid van het restwaterin het beun. nadat het beun
goed is gespoeld. magniet meer bedragen dan 1.05 kglliter.
Er maggeen restwilter buiter$OOrdwordeng~zet. voor elke
keer. dat de aannemer te dienaanzienitlgebreke is. zal
een korting worden toegepast van VIJFDUIZENDgulden Cf
5.000.--).
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een
i ngel:lrekestell ingnodtgis .

11 Debergtll9slocatie "Slufter" is 168iuurperweeKgeopenct.
Indien deaannemel" tussen.vrtjdag16.00en. maa:Tl(1ag06.00
van de bergi~slocatieg.ebruik ..wenst te maken. dan dient
di t voor donderdag 12,00 uur. voorafgaand aan die periOde.
door hembij de dageHjksbeheerder van de bergingslqcatie
te worden.gemeld. .

12 Indien het voor dewerkzaamtle<lennoodzakelij~bl ijkt kan.
in overleg IIletdebel1eerder"SlUfter". op dewalaansluiting
een tussenstation worden aangesloten .

13 Verontdieping·ter plaatse van de aanlanding als gel/ölgvan
1ekkage tijdens de opperswerkzaamhedenmoet de aannemér op
aanwijZing van de directie voor eigen rekening opruimen.

14 De aannemerdraagt.nde deopspuitwerkzaalltle(Îen, zorg
voor het stort. Op 'jzing 'lande directie. 700 •mpers- .
1ei di ngaankoppe len.

15 Na afloop van deopspuitwerkz:aal1t1edendraagt·· de aannemer
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zorg voor het ontkoppelen. afvoeren naar materialenterrein
"Slufter" en opslaan

22 02 05 AANVIJLLENDEËlSEN T.B. V. SLUFTERISllWIJSlIPPUJIE/OPSPUrnNG

Ol Ten behoeve van opspuitwerkzaamheden in de Slufter. is
de Mississipihaven in Europoort een permanent walpers-
ponton gesitueerd met ate walaansluitingen. een
horizontale en verticale uiting. De te .
persafstand naar het Slumrstrand bedraagt
waarvan 5000 lil aan vaste persleiding. De opvoerhoogte
bedraagt maximaal 25 m. De diameter van de persleiding,
alsmede die van de walaansluitingen bedraagt ca. 750 1Im.
De opdrachtgever .stelt voor de opspu,itwe:rkzaamhedenop·
het Slufterstranct 700 lil rsleiding ter beschikking aan de
aannemer. De. alen zijn aanWezigop het
materialenterrein . .
In overleg met de beheerder "Slufter" op de persleiding
(een) tussei1Station(s} aansluiten ..
Het onderhoud en evel1tue1e schade aan de aangekoppelde
persleiding gedurende de tijd van de werkzaamheden. is voor
rekeni ng van de aannemer. .
De aannemer stelt een· spuitmond voor einde persleiding ter
beschikking.

22 04

22 04 01

220402

INFCRMATIE·OVERDRACHf moNlJ\>JERKEN. ALGEMEEN

BEWIJS VAN HERl<Q4ST ONTZILT ZEElAND

Een·leveringontziJt zeeZi)ncifilCll:!t.'ÇJE!FJadingworden verge-
zeld van .een döör deaanl'leme1"àande directie te verstrek-
ken afleveri op ·Gk:afl~'1erings/:l®dienen de. volgencte
gegevens te ... ... .....:
a. de ctatUlllViJrli;lfli::\fering:
b. de naalll'li:lnhêt schip of overslag-cof laadplaats:
c. de winlOCatie;
d. áOlllElinbOt1rî~r:
e. demassi:lvandeJ(iding;
f. .de methooevan Ol1tzHterl:
g. het behaîllde· olltziltlllgsresUltaëlt i n!lJ;! chloride per kg

droge stof (dr099zal'ld):
h. de toegepast~mêetmethooe waarmeehet· resultaat uit

punt f.is1:l$(lëlld.

02

RISICOVERDElING EN Gl\RANTIES 9«KlWERKEH. ALGEMEEN

BaJlI5fOFFEN

Grondmagslechts worden verwerkt nadat de aannemer door
eigen onderzoek of uit door derden verstrekte
onderzoeksresultaten heeft vastgesteld dat de grond aan de
gestelde eisen voldoet.
De directie isbevoeg<1 OOI monsters van de in lid Ol bedoel-
de grond te nemenen deze te onderzoeken. Het gestelde i Tl
de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de U.A.V.
1989 is hierop van toepassing.
De aannemer bewaart de in lid 02 bedoelde gegevens
gedurende de i Tl art ike1 22. 04.02 I i d 02 van di t bestek
genoaroe termijn. .

BEDRIJFSCOOROLE

03

04

Ol De aannemer verricht de bedrijfscentrale als bedoeld in
artikel 22.05.01/22.05.02 van dit bestek.
De aannemer stelt de directie in de gelegenheid deze te
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volgen en stelt de resultaten van de bedrijfscontrole ter
beschikKing van de directie.

02 De aannemer beWaart deresultaten.van de.bedrijfscontrole
tot het einde van.de .garantietenni jn •indien er •een
verharding is aangebracht en i handere gevallen tot. de
oplevering van het werKof. ingeval van een Ondertlouds·
termijn. tor het einde .van de onderhoudstennijn •.

22 05 BI~ VERPLICHTINGEN ~. ALGEMEEN

22 05 Ol BEDRIJFSCONTROlE

Ol Vanzand voor zandbed en zand voor aanvulling of ophoging
per laag bedrijfscontrole verrichten naar de verdithtings-
graad.

03 De verdithtingsgraad (3)perväkvan5.000à 10.000m~be-
palen. HiertOèoplO .. doOr. de directie aselect gêKozêrl.
plaatsen dichtheidsmetingenverrici1ten.waarvan5 vänaf
O.lOm en 5 vanaf 0.25m diepte onder de bOvenkäntvan de
zandlaag.

04 Tijdens en na het·gereectkomen van alle grondwerk inden
nattepei Ten·ineen stramien •vanlXImop •.debodelllen lxlm
i n de tal uds. Kort voor het afzinKen van de ·zinkelementen
de s leufbodem nogmaalspeHen.DeJ)èilingsr verrichten
onder 1eiding van de di rectie door terzake deskundig
personeel . De peilingen uitwerken .• grafischweérgeven. in
een registratiesysteem verwerken en aal1de directie
overleggen.

22 05 02 BEDRIJFSCOOTROLE

Ol Indien zand c.q. niet samenhangendegrond. waaraan eisen
Zijn gesteld ten aanzien van de Vèrdichtingsgraad.in vak-
ken wordt verwel"lctkleiner dan 5000 nF. dient de verdich-
tingsgraadte wördenbepaald(3l.
Het in die proef genoemdeaantal monsters van "tien" wordt
gewijZigd in "vijf"; in punt 2 van de berêKening wordt
"><10"gewijzigd in "x5".

02 De laagst gevonden verdichtingsgraad geldt als minimumver-
dichtingsgraad:

22 05 03 BEDRIJFSCONTROlE·N/IAR·I}ll:.lJUDE~GElW..TE

01 Indien het leveren zand afkomstig is uit zOI.Itof brak
marine-milieu.moetbedrijfscontrole.woroen verricl1tnaar
het ehloride·gêhalte.

02 Op de voI9ensartik.el22.07.01lidOlvandit bestek
verkregen monsters de bepa1ing van het ehloridegehalte
uitvoeren volgens de beschrijving in proef 156 <zie artiKel
02.02.04 vanditbestêKl.

03 Aanvullend op het gestelde •.tn, 1ia 02 •is het toegestaan •van
de •zandloonste idel1clvermogfmtebepalendOOr
middel van de ingv nSPrbef 156.Tüië
artikel 02,02.05 van dit best . en de meting volgens proef
122 van de Standaard .1995 mits biJ de aanvang van het werk
het verband tussen de geleiding en hetthlórioe-gêhalteval1
het zand·.WOf'cttaangetoonden gedurende het werk regelmatig
wordt gecontroleerd.

22 05 04 BEDRIJFSKOHTROlE

Ol De verdithtingsgraad (3) van zandlagen bepalen aan de hand
van dichtheictsmetingenop a-selectgel::ozen plaatsen.
Per 10OOlll2eendichtheidsmetingverrichten op 0 .25 lil
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22 05 05

22 05 06

22 06

22 06 01

02
diepte. waarbij het hoogteverschil tussen de. metingen
maximaaID.50 lilmag bedragen.
De draagkracht .ingrQOOverbeteringenbepalen aan de hand
van sonderingen opa -selectgeJ(ozen pIa13.tsen.
Per 500 fIl2een soodering makenOver de t9talehoogte van
de grol'ldve~tertng. .
De bodemval"leen put .ofl::.uip. ·waar9Pna~rhandOl1derwater-
betonwordîQestort .•.pei 1en in· een •strami en .van 1*' 1 m2.oe .hoedanigheid 'lande. bodemvan een put of kuiP.·waarop
naderhand ·OI'lderwaterbetonwordt •gestort. vaststellen door
per ••200.m2 eenbod~stertenemen t9t een diepte van
0.25 lil.

03
04

01

02

03

04

05

Ol De aannemer moet de verontreinigde baggerspecie· scheiden
van fysische verontreinigingen en bodemvreemdestoffen.
De scheiding mag plaats vinden bij het laden van de
transP9rtbqkken. door toeP13.ssil'lg•••.van ••een •••hori~ale
statischeZl:ef met openingen van maximaal 0.20 lil x 0.20 lil
of bij .het.ilJbrengen in het ..~. door
toeP13.ssingvaneen .. ... . .. .. . openingen van
maximaalO. 20m xD. 20 lil. Indiende scheiding plaats vindt
bij het. inbrengen van de bqggerspecie irl het dePOt.• I<~
de...stîl .•.' .•..'.·QU.•..•.••.ren........•...•...en'.Of \'.ert T.•·.a.:9.•.il'lg.en......n..•.'.'.et.v...•..oo•..••...•..r VfW..•....•..••••.•.••.f.el<en......•.........•..iO.....•..9.·.i naanmerking. . .••••.••.••. .•••.••.. ••....•...••• • . .•.••• ..
Debij descheidi ng op/in de zeef .achterblii'lende fysische
verontrejnigjl1OOO••••EID •.·b!:lderllllreèlflde••staff~ ••.ll:lqet.••oaPij ••·de
z~finstallatie.ineenapal"teVoorzie .
opg€Sla~.Vool"(jattQtafv~rvandit . reen
9ecertifi~ •••.Vel"Werkingsbédrijf ••W()rdt· ••overgega~n...•mqet
deaan~l"'®direct;iehiervanopdehoogtel:lr~enen
deze .il'l••.staat .•.s~l·len·· ••de••·hoé\leelheid ·te·.·.bepalen.

02

BWtlS'fOF'FEN~. ALGEHffiI

ZAND

oi Het chloridegehaltevantele\teren,zand ma9dewaal'de. van
200 rog per kHogramctrogestof {droog zand) (niveau 3) niet
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overschrijden.

Ol Van het zand dat hYdrauli sen in het werk wordt gebracht
moet de geschiktheid W()rdenonderzocht IDetbehulp van proef
10 van de Standaard 1995.

02 Onderstroomzandmoet voldoen aan de volgende eisen:
a . 170 urn<..f)5()<;-230urn:
b. het zand mag niet meer dan 2%fijne delen «-65 urn)

bevatten.

22 07 MEET·EN VE:RREKENME1lIO GRONlliIERK.ALGEMEEN

22 07 Ol MONSTERNAHEENHONSTERBEREIOtt«imrztU ZEEZMD

Ol Direct voorafgaand aan het lossen monsterSnallen. Bij de
bemonstering van een scheeps 1adi ng met behulp van een
Edelmanboor in drie raaien en tweemonsternalllé$ .per raai in
totaal zes monsters nèmén.elk meteen ·maSSi:lviinten minsteo .5 kg. De monsters evenredig verdeeld Over het voor- en
achterbeUnop een diePte van 1 men op 1 lil boven àeonder-
zijde van het beUnnèmén.

02 De deelmonsters worden tot één mengmonstersamengesteld.
Hetmengmonsterwordt verkregend06r'het mengentot een
homogenemassa.

22 07 02 BEREKENINGCHLffiIDEGEHALTEONTZILTZEEZAND

01 Het chloridegehalte wordt bepaald opeen mengmonster van
de in artikel 22.07.01hd Ol van difbestekgenomen
deelmonsters met een nauw/(eurigheig van lrrg per kg droge
stof (droog zand),

23 TECHNISCHE8EPALINGEN•DRAINAGE

23 12 EISEN EN UTIVOERINGHORIZONTALEDRAINAGE

23 12 03 DICHTHEIDMNVULLINGEN

Ol In aanvulling op het bepaalde inde artikelen 23.12.05 lid
03. 23.12.06 hd 02.23.12,07 hd 04 eI123.12.09 lid 02
van de Standaaro 1995 moet de dichtheid van de aanvulling
zodanig overeenkomenmet die van de omringende grondslag
dat geen zettingsverschillen optreden.

27 TECHNISCHEBEPALINGENWA1ERDICHTEFOLIE

27 01 REeUWEN WAlERDICHTEFOLIE

27 Ol 01 ALGelEEN

01 In deel 2.2 van dit bestek. en op de tekeningen "vlies"
vervangen doot"folie".

02 Onder een folie wordt verstaan een in de fabriek vervaar-
di gele dunne vl·bei stofdichte kunststoroaan .

03 Onder een fo1ieconsfructie wordt vèrstaaneen in een
verwerkingsbedrijf· of in het werk samerigestelde
constructie bestaande uit meerdere kunststbfbanen.

27 02 EISENEN UITVOERINGWATERDICHTEFOLIE
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27 02 Ol

27 02

27 02 03

27 03

ALGEMEEN

Ol
02

03

De folie of tol.teconstructte zodanig opslaan dat deze is
beschermd tegen zonliCht.
Zorgen dat geenschadel ijke stoffen en/of scnerpe voorwer-
pen in aanraking~omenmetde fol ie offolieconstructie.
De folie of foJieconstructte.magalJeenbetredell worden met
sChoeisel dat geen De!schadigtng aan defolte .of foliecon-
structie.kan veroorzaken.
Roken indenabijheidvandé folie offoliecoi1Structie is
verboden.
De folieconstructie·naar alle· richtingen lllét voldderlde
overlengiedimensiöneren.De. fol ieconstructieaaneen .zi jde
makenmet .een overlengte van minimaal. 0.60 mtenbel10eve
van het. nemen.vaomonsterslJjtde-fQl;e"..o~trupti~.
De·foHe of fo1tecoostructie mag tijdens dèverwerkiog. géén
plastische vervorming vertonen.

04

05

Ol

LASVERBINJINGEN •PVC·FOLIE

Te lassen ..of te Jij~n. vlakken moeten .droog en schoon
enmoeteo ·.Zijnvoo~rkt· voorzoverdebetreffendè
lasmethödeditvereist. .
Vlakkenval'lanqersoortigeconstrupties waartegendefO 1ie-
constructieworëltgel tjrnd moeten sChoon, droog,. olie-en
vetvrij zijn.
All eenlassenöf lijlrieobij· ·eëri ••tëmperatuurvande. fol ie
tussen de 5<>·en35<>·Celsius.
KruisJassen .Zijn niet toegestaan, met uitzondering t:p, v .
de .aansluitingen van het vlies .aandèbetor1COl1StDlCtie en
t.p .v. de. herstel 1ing. van de .plëkkel1.waar dellló11sters
genomen.Zijn ..
Bij lassen diElllt de (}verlapten·minste SOllllttebeàragen.
Deminimale verl:lÏnoingsbreedte.bèdraagt •voor:
- hoogfrequentlas 10 lltl1:
- heitkeilmethodé 15 lIDI:
- overigelasmethoden·20 lIDI.
De in het werk te maken lassen zoveelll10gelij~beperken.
Oe inhetwerk te maken lassen moeten kanaallassen zijn.
De minimale gemiddelde tre~sterktebijbT'euKJood.reçhtop
de lasrîChting van· een· overl appingslas in een PVC-folie
ongewapendmoet ten minste 13.5 NII11ll2.bèdraget\.
Geen enkel meetresultaat mag lager zijn dan 90 % van de
gemetengemiddeldetrel<$terkte .van de las.
De gElffiElten~atde valT.dere~bi jbreuknPet •ten minste
65 % .bedragen vandegemiddélderek bij breuk van· het
ongelastellJijteriaal.
Deafpe lkraCht.moet ten minste. 6.00 N/nmlPedragen:.De
hechting moet over ten minstè80 % van .de lasbree<lte hebben
plaatsgevonden.
De vernindingmoet voldoende overlap hebben 001· de proeven
uit te voeren.

02

03

04

05

06
07
08

09

10

m De fol ieconstructie leggen bi j temperaturen boven 5<>
Celsius en bij Windkracht 40f lager op de schaal van
Beaufort.
DefoUeconstructi ezodanig vouWen. dat deze direct en
zonder sch41ven inhet~\"k ••kGlnW9rdEml.litgElY~
De.periödetussen. het léggl:nval"l<lefolif!tOl'l$f-rtlptieen
het begin van .af<lel<kEmmagmaximaa124UiJr\'Jèdragen.
De standzel<erheid val1deifóliecol1Structie .onder •alle
omstandigheden waatb(}rgen.

02

03
04

INFORMATIE·OVERIJW:HT !ri\lERDICHTE FOLIE
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27 03 01 FOLIEMONSTERS

01 De monsters moeten afmetingen hebben van 600)( 600lil'!l.
Bij monstel"s waarin.een lasnaad aanwezig is. moet de
lasnaad in het midden van het monSter zitten.
Bij monsters zonder 1as moet de dwarsrichting (= trek.ri en-
ting) van de folie zijn aangegeven.
Monsters moeten bij beproeving tenminste 16uur oud zijn.

27 03 02 PROEVENPVC-FOLIE. ONGEWAPEND

01 Algemeen
De algemene proeven uitvoeren volgens NEN30S6waarbij de
volgende aanvulltngenen wijzigingen gelden:
Cl. de proefstukken· moeten zijn geconditioneerd en WOrden

beproefd in overeenstenmi ng met punt 4.2 van NEN2172:
b. de rek. meten tussen merkstrepen op. 50· lTIllafsta:nd:
c. de proefstukken voor het len van de treksterkte en

de rek btjbl"éUk vanhetf eenbteedte hebben
van 5QlTIll...Deproefstukkenbepl"6even meteen.tl"ek.snel-
hei d vart500 IlIllImih.:

d. het weela11akerverliesmeten volgens DlN2134. methOdeB
(actieve kool}. Het vetlies magniet meer danT%
bedragen.

e. de scheursterkte bepalen volgens NEN53363 in de
ka1anderrichting van de folie. De kerf in de
ka1anderri chting maken:

f. de di ktemetingverrtcfitenoverde .gehele ·fol iebreedte
op onderlingéafstahdenvan O.lS·m .: Deze proeven
uitvoorenOOrde n.1Sll'lbaêll'llel'l9te.

g. de proefstukken uit·· monsters met lassen moeten de
volgendéafrnetingen hebben:

lengte : 200+Xmn:
-«, breedte : 50lTlll:

X i s de breedte van de overlap die bi jde proefstukken moet
worden opgegeven. De proefstukken beproeven op treksterkte
en rek biJbreuk~
De beproeving üitvoerenovereenkomstig NEN3056. art. 8.
waarbij de inspanlengte 100 + X lTIllende>treksnelheid
500lTlll/min. moet bedragen.

02 Waterdichtheid
De folie beproeven op waterdichtheid· v()lgens·ohderstaande
artikelen van DIN53479:
a. artikel 5.11. spleetdrukproef met waterdruk van 0.6 MPa

gedurehde 72 uur;
b. artikel 5.12. dOorslagsterkte met een valgewicht van

500 gram en een valhoogte van:
100 lTIllvoor een fohedikte < 0.5 lTIll
30011I11voor een fol i ediktevanO.5lT1ll tot LOlllll
700 nrnllooreenfol i edi kte van 1.0 liI'!ltot 1.5nrn
1000lTlllvoor een foliedikte van1.5l11n tOt 2.01llll

03 Thermischëstabiliteit
De thermische stabiliteit beproeven overeenkomstig het ge-
stelde in DIN 53381. Teil löhder de volgendècondities:
a. beproeven volgens methode·C;
b. stikstof alsdragergas:
c. bH 200" ·celsius:
d. massa monster 1000ll9 ± 50 mg,
De stabilitettstijd waarbij depH~waarde van 3.9. wordt
bereiktlllOét tenminste 20 minuten bedragen,

04 Weersta:hdiegenVQl.lWen
Deweerstahd tegen vouwenbeproeven overeenkomstig DIN
53361 bij een temperatuur van -20" Celsius. Na de proef mag
de folie geen scheuren vertonen.

05 Afpelkracht
De afpel kracht beproeven volgens de interne methode van
TNO.
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De proefstukken loodrecht op de lasrichting uit het monster
nemen. met eenproefstukbreedte van 50 1'lI1l. Aan de las
dient een overlap aanwezig te zijn van·minimaa1301l111.
De beproevingmoetwordenuttgevoerdIDeteen trek:snelheid
van 1001Mllmin.• Ter beOordeling van de proeflassen de
beproeving per las uitvoeren met tenminste vijf proefstuk-
ken.

06 Biaxiale rek
Debiaxiale rek bepalen volgens DIN 54307.

07 Bepaling doorscheur stabt lttètt
Dedoorscheur stabiliteit dient te worden bepaald volgens
DIN 53363.

08 Weekmakersverlies
Het.weeklllakersverlies.l1lOètworden.bepaald·overeenkomstig
ISO 176 methodeS (aetiever;oolL

27 03 03 LEG- EN COHTROLEP!.AN

Ol Een legplan met bi Jtil=horendc®troleplan lllinilliaal.6weken
voor de ••aanvang••·van•••de .••deSbEltreffenàe •.werkzaamhèdell
senri ftelijkindienen bij de directi emet daarin minimaal
venneld:
a. deOpboüw vand~foliebanen€n defolîeconstructie;
b. hoe>reK en krimp t.g. v.temperatuursverschillen worden

opgevangen: ...•••.•..••.•.••.....
c. de Wijze van lassenllijmeniowelin de fabr; ek als op

het werk;
d. hoeeYentlJelelekken~rdenopgespoord. en herspeld:
e. noeeventllelehefstelJingenWOr;'derl gecontroleerd;
f. dewi jzeen •tijdstiwen van aanbrengen .enafdekkenmet

hetmateriaalvandeafdekl@g:
g. dewi jze •waarop de ondergrond ende eerste afdel:Jaag

worden.gecontroleerd op voorwerpen en stoffen die de
folie kunnenbesehadigen;

n. de wijzewaà;rop.waa.r en wanneer beproevingen worden
uitgelloerd·

Dit legplanwordt voot dit onderdeel •van werk.aange-
merkt als •een g.edetai} leerd werkplan .tnzin .van
paragraaf 26.lid6yandéU,A.V. 1989.

2705 BIJBEHI:RENDE.·VERPLlCHTlNGENWATERDICHTEFOLIE

27 05 01 ALGEMEEN

Ol Voordà;ttot de prodll~tie bij •een fabrikant kan worden
overgegaan moet worden aangetoond.datde folie voldoet aan
de gestelde eisen.
Hiertoe doorKiwaee\'jalgehelebeproevi ng laten uitvoeren.
Hétondérzaek dient te bestaan uit al Je· Proeven genoemdin
artikel 27JJ3,02 vilngit •••bestek .aal1gevuldmetde
beproevingen. ten behoeve van het verkri jgen van een .:"Attest
Toxicologische~n" .:(ATA)..
Hét beproevingsrapport alsmede het attest o\1erleggen·aan
de di rectie.

02 TenbetJoeve van de beproevingen volgens lid(}lvier
foliemonsters.alsmedealle gegevens metbetrëkkingtot de
chemische· samensteH ing van het folie.· van.elke fol i esoort
doen töekOlllenaan Kiwa

03 Op de folie moeten door de fabrikant .tenminste· de .volgende
gegevens duidelijk en duurzaam; in vorm vaneen merk; zijn
aangebracht:
- materiaà;l. soort:
- het folietype; .
- de handelsnaam of gedeponeerd handelsmerk;
- chafgerlUlllller:
- produktiedatum of produktiecode:



Calandtunnel werkbestek Besteksdeel BOD-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d. d. 31 maart 1999

BlADNR. : 300

HFD PAR ART LIDSIK

27 05 02

27 05 03

27 05 04

27 05 05

04
- het Kiwa-woordmerk.
Opde folie dienen door de verwerker de volgende gegevens
duidelijk en duurzaam te worden aangebracht:
. Kiwa- en ATA-nummer
- produktierichting;
- merktekens t.b. v: de uitvoering en ter markering van de
bovenzijde van de folieconstructie.

Beschadigingen. ontstaan door het uitsnijden vannmsters.
herstellen.

BEPROEVENPVC' FOLIE TIJOENSPROOUKTIE

05

01 Vande voor de ··leveringbestem:ie ·fol iemonsters nemen, met
een minimumvan één stu1<sper rol. en hiervan de
treksterkte en de rek bij breuk bepalenv()lgensde
bepalingen i nartikel 27;03.02 van dit .bestek.
Het beproevingsrapport overleggen aan. de di rectie.

BEPROEVENPVC·FOUE IN liETVERWERKINGSBEDRIJf

01 Voordat tot verwerkel1wordt0vergegaan van elke
foliesoort en elkV09tgestel<îJastyPe eenproeflasmaken en
aantonen dat de .lass~m voldOen aan de gestelde eisen.
Hiertoe van elke· proeflas .één ·foHemonster doen toekomen
aan Kiwaen dit laten beproeven op "treksterkte" en
"afpelkracht" . volgens het gestelde in artikel 27.03.02 van
dit bestek.
De beproevingsrapport~n overleggen aan. de directie.
Per 250m van de in het verwerki . rij ..... kte
lassen één·monster nemen en .hi ervan "t sterkte" en
"afpelkracht" bepalen volgens het gestelde in artikel
27.03.02 van dit bestek.
De beProevingsrapporten overleggen. aan de di rectie.
AanV\lllendop het gestelde in lid 02. opverZóek vande
directie. maximaal 6 stuks monsters nemenen deze op
"treksterkte" en "afpel kracht " laten beproeven bij KiWa.
De kosten. van dit onderzoek bi j Kiwa. inclusief. de kosten
voor de rapportage door Kiwaworden verrekend op stelpost.

BEPROEVENPVC·FOLIE IN HEIWERK

02

03

01 Voordat tot lassen in het werk wordt overgegaanvan elke
foliesoort en elk voorgesteld JastYoe. een proeflasmaken en
aantonen dat de lassen· voldoen· aan de· gestelde eisen.
Hiertoe van elke proeflas één foliemonster doen toekomen
aan Kiwaen dit laten beproeven op "treksterkte" en
"afpel kracht". volgens het gestelde in artikel 27.03.02 van
dit bestek.
De beproevingsrapporten overleggen aan de directie.
Per 250.m van. de in het werk•QelllqaktelassenéénlllOl1ster
nemenen hiervan de •"treksterkte" . "bepalen
volgens het gestelde inartil<e127. .. . ..... bestek.
DebeproevingsraPPOrten . aan de diréCtie.
AHe in hetwerk~aktekanaa . . .èlfpersen.
Aanvullend op het gestelde in lio02. op verzoek van de
directie. maximaal4stuk.s fl)(:>rlstersnemeoendeze op
"treksterkteflefl "afpelkracht" latenbeflroevenbiJKiwa.
Dekosten van dit onderzoek bij··Kiwa.· inclusief de kosten
voor de rapportage door Ktwa.. worden.verrekend op stelpost.

FOLIECONSIRUCTIE AN4. TE aRalGEN· IN OENf:lROSE

02

03
04

01 Alvorens de. fol1econstruc'tie aan te brengen deondergrood
controleren op voorwerpen en stoffen die de folie kunnen
beschadigen en· de,le Verwijderen.
Het materiaalvoordeafdeklaag. OPde folie vóór het
aanbrengen controleren op voorwerpen en stoffen die de

02
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27 06
27 06 Ol

27 06 02

27 07

27 07 01

29

29 12

29 12 01

fo1i e kunnen beschadi gen en deze verwijderen.

BOlJl...IST()Ff Wt\lEROICHTE·FOLIE

PVC•FOLIE 0IaWAPEND

Ol
02
03
05

De foHelllOet een gekalanderde foli e Zi jn.
De toleranties ten opzichte van de nominale dikten zijn
+5 % en -0%
De folie mag niet zijn opgebouwduit meer danéénlaeg.
Vande toe te passen folie moet·een "Attest ToxiColigische
A$pecten(ATA)" van de CorrmissieGezondhe . .. ten Chemi-
ca1iènen Materialen DrinkWatervoorziening (e. .M,D.)
worden overgelegd.>.. -,.•....•• •.....•.
~~:~~e van de fOliebanenmoet tenminste2.00m
Degemiddelde trelcsterktemoet ten minste 19.0 ·NJrrm2
bedragen. voor fol iedikterlO.8t/ml.2 fml,
Geen enkele meting magläger ··Zijrlctan .15.3N/JTm2.
Derek bij breUk lllClEItminifl1(lal..300 l bedragen.
De scheursterkte inde kalanderrichtinçj ven de fplîedient
minimaal ·100JiperIIIRdikietebedrage;n .•.•Géen.enkel e
waarneming magJager· zijn· dan 85%•.van het gemeten
gemiddelde.

LIJM T.B.V. FOLIECONSTROCTIE

06
07

08
09

oi De toe te passen lijm t.h. v, ..de••roli econstructiemoet. van
een door· de fabrikant Van ee. folie voorgeschreven soort
zijn.

MEET· EN ~·Wt\lEROICIfrE FOLIE

HOEVEE:UmNFOLIE

Ol De in heibéstekeengegevenhoeveelhei dfoli ebétreft het
theoretisch oppervlak volgens tekening.

TECHNISCHEBEPALINGENAFZINKEN lUNNELEL9lENTEN

EISEN EN UlTVOERINGAFZiNKEN l1JNN8.EL9lENTEN

AlGEMEEN

Ol De elementen binnen de volgende toleranties pläatsen:
- verticaal 20.llll1.;
- hoMzontqal in .~rsrictMng. 35nm.

Direkt na .he~afziol<er. tot enmethetorujerstr'Ofllen \lande
elementen •. moetdeminillll'llefuncieriogsdryk2kN/l112 tunnel-
oppervlaKbedrag:en.l)it bij~lllI'lxi.maalvoork~
soortelijke. maSSaval'lhetwater. D.m.v.. eenafzil'lk~
berekening aantonen dat aan .bovengenoemde.minilllJlllwaarde
wordt voldaan.
De ruimtepl1(Îèrdeelernenten züdanigmetzandontlerstrolllEm
via deo~rstroQllP~nte;n.dateenaaneengeslpten vaste
zandPlaat ••.~ .••·geVClf'lid.
HetontlerstrOOlen voortzetten totdat 1arigs beide zijden een
steunrug van. ten minste één meter •boven de oncterzijdevan
de elementen isgevormct.
Na aanvul] inçjV~nde.zinksleufenaanl:mençjen van de
boventJe]a$tio9-.QP de .tunnel elememel1. .ennè!dat .degemeten
zetting vao· de tunnelelementen .90% varrdeverwacl1te
eindwaarde heeftbérei kt, ..mag.met .deaf9QUWwqrdengestart.
Onder afbouw wordt o.a. verstaan. het maken van de zink-

02

03

04
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voeg en sluitvoeg en de tweede laag ballastbeton.

05 Kopschotten mogenpas gesloopt worden. als twee
waterkeringen van de betreffende voeg bedrijfsklaar zijn.

29 13 INR'.H-lATIE-OVERDRACHT AfZINKENltlNNELElEMENfEN

29 13 01 AL6EMEEN

01 In het gedetailleerde werkplan bedoeld in art. 01 13 02 lid
01 van bestek 3320. betreffende opdrijven .:'transporteren.
afzinken en onderstromen dienen de volgende gegevens
opgenomente worden:
a. - de benodigde ballasttanks in elk tunnelelelllent:

- debenodigdé leidingen met afsluitersel1 .pooJpenmet
bijbehorende elektrische installaties voor het vullen
en ledigen van de tanks;

- aHe benodigde Öl'1derdelent.b.v het opl
- hulJllliddelen voor het opdrijven.verhal
transporteren enafziTlken;

- onderdelen voorhetonderstroomsysteem;
- doorvoeringen·.voor· het makenvan sonderingen;
- besd1enningvan derubberafdichtlngs" en staalpro-

fielentegende bOvenrand;
- onder'delen voor het toegankeli j k maken van
de tunnelelementen gedurende de peri oden dat zt ji n
het bOuwdokondergedOOlpeldliggen en bij de
afzinkmanöeUvre;

- onder'delen··voor het ·meetsysteem voor de
plaatsbepaling. de afstandsbepaling. de correcties en
het totale meetplan met nauwkeurigheden :

- onderdelen· voor hetll1eetsystèèm voor de bepaling .van
de verticale oplegreaeti es inde vijzels;

- keerwandjes (tegen lekwaterJachter de kopschotstijlen
op de vloer;

- hulplconstrukties inde kopschotten t.b. v . voegen en
direkte afstands-meting.

b. gegevens t.b. v, transporteren en afzinken zoals:
- ballasten en grenstoestanden;
- draaiboeken;
- waterstanden. getijwerkingen stroomsnelheden;
- bodempeilingen;
- meetopstellingen t.p.v. de.zinksleuf:
- 1i eropste 11i ngen en fundamenten t. p. v . zt nks1euf ;
- elektrische aansluitingen t.p.v. zinksleuf.

02 Door de direktie zal een "schaduwneting" op de ligging
van het afgezonken el ement wor'denverrt cht. De aannemer
dient hierbij m.b.t. de standplaats van waaruit. de meting
wordt verricht zijn medewei"kingte verlenen. De lay-ootvan
de invoer en uitvoer van de "schaduwneting" van de direktie
en de meting van de aannemer dienen op elkaar te ·worden
afgestaoo. Een direkte kÖl'1trolevan beide systèlllen
moetmogelijkzijo; De beide metirigen dienen zoveel
mogelijk onafhankelijk van elkaar te geschieden.

29 15 BIJBaflREtIlE VERPLICHTINGEN·AfZINKENltlNNELEl.EMENfEN

29 15 Ol ALGEMEEN

01 Tijdens het inunderen van het bouwdokde tunnelelementen
aan de grond houden door van te voren de ballasttanks met
water te vullen. De minimale bodaooruk dient 1 kN/m2 te
bedragen.

02 De fundatieplaten t.b.v. tijdelijke oplegging gedurende een
periode van minimaal 12 uur voorbelastenmet 2000kNböven
de theoretische funderingsdruk per plaat. Tijdens het
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41
41 02
41 02 Ol

41 02 02

41 03
41 03 Ol

03
belasten zettingsmetingen verrichten.
Beslissingen t~a.v. het volgens planning doorgaan van het
transporteren en afzinken van de elementen nemen in overleg
met de vaarwegbeheerder . naut; sche coordi nator. evt.
loodsen en de directie. De beslissingen hieromtrent
schriftelijk vastleggen. .
Vanaf 24 uur vóór en tijdens het transport en afzinken van
een element. 2 maal per uur gegevens van de stroomsnel-
heden en waterstanden schriftelijk aan de direktie
verstrekken. .
Tijdens het afzinken de volgende metingen éénmaal per 20
seconden verri chten:
- X.Y en z primaire dwarshelling;
- X.y en z secundaire langshelling.
De metingen on.Hne verwerken·; n een rapport en di rect aan
de directie overleggen.
Vóór het slopen van de kopschotten de zink· en sluitvoeg
tussen de tijdelijke en permanente voegdichtingsstrooI<.
testen OP waterdichtheid.
De ruimte tussen het tijdelijk afdichtingsprofiel en de
permanente voegdichtingsstrook vullen met water tot een
drukhoogte van de hoogst voorkomendewaterstand ,;. 1.50: m.
is bereikt. Na 24 uur mag geen drukverlies zijn opgetreden.
Na het aflaten en verwijderen van de vijzels. het afdichten
van de vi aten. de onderstroompunten en de opening
tn het t de voor ementen genoem::lter plaatse
van de dilatatievoegen do pen.
Afhankelijk van de uitvoeringswijze dient de aannemer
voldoende maatregelen te nemenomschade aan de tunnel-
elementen rijven. verhalen. afmeren. transport.
afzinken en te voorkomen.
Per afzinkoperatie dient de aannemer 8 uur te reserveren
t .b. v. de doorgang van de scheepvaart. Deze reserveri ng
geldt niet voor de beide kanaal-elementen.

04

05

06

07

08

09

TECHNISCHt ··BEPALINGEN· FI.JNDElUNGSTECHNIEKEN

EISEN EN UITVOERINGF\Jflll:ltRINGSTECHNIEKENAt.GEMEEN

ALGEMEEN

02 Het blok leiden dooreen goedestandzekere geleiding. die
in alle richtingenvoldoen(jestijfheidbezit.

GEl..UIDSEISENHE~

De toetsing,snor'lllvan .·(jege}uidsterkte. t.g. v. heiwerkzaam·
hede.n.OP ....•.•....••••.de.....•..••.•.9e.•.v.•..el.•....s...•.••...vanwo..•.......•...ni...•l1ge.•....•........n....•.•.t..••.e....••.R.,..0.ze.•.00...•.•.•...UI"9..•....••bed..••.rijagt :- voor heien vanstalenblli spalen:mijximijal65dB(A);
- vooroverigf!~ienwerlq:aamh~n;lllaXjmijiÜ .til).•ctS (A),
De aannemerdient~atr{;Qelentetreffenom~el'l deze
toetsingsnorm t~l:llJjVenen dient dit inde praktijk aan
te tonen middels metingen.

Tijdens. de heiwerkzaamhedenzt jn ter pl aatse van.de
kijntQren•van ROlTlel"Sen~ilP9rtppdeoostoe:veraal'lllUl.l ende
maatregelen nodig. terbej:)erki ng van de geluidhinder. Deze
maatregelendi€l'leo tebéstaan. uiteen stapel iog van met
zand gellUldecontainers. 3 hoog (7.50 m), over een lengte
van ca. 50 mbiJrornersen ca. 75mbijSeaport.

01

02

INFmHATIE 0VERPAACt1T Fl1NDEIUtlisTECHNlEKEN ALGEMEEN

~MAAN·EEHHEIS1!LLINGMOETIJ~
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41 12

41 12 01

41 12 02

41 12 03

41 13

41 13 Ol

01 Voordat een ~lstell ing. i n gebruiK wordt genomenmoet deze
in aanwezigheid van de machinist. op het werk en voor reke-
ning van de aannemer worden gekeurd door de stichting
"KEB()MA," te Ede of SGSTechnische inspekties BVte
Spijkenisse.
Als minimaal vereiste stabiliteitscoëfficienten voor mobie-
le heistellingen moeten worden aangehOUdepde waarden ver-
meId inde grafiek "stab11 itettscoëfftciêht ten opzichte
van kantelhoeken" vanNEN 3247 juni 1967.
In of nabij de bedieningsplaats van de heistelling moet een
last-vlt,lcht diagram of -tabel aanwezig zijn. die voor elke
stand fen lengte)van de giek of Ciemakelaar de maxtmale
werkbelasting aangeeft. . ..
Door midde1 van berekeningen •en zonQdigdO()rl'lliddel. van het
last-vlucht diagram aantonen dat hetheimaterieel geschikt
is voor de beschrevenl1eiwerken .
De heius moet zodanig aan het heiblok zijn bevestigd. dat
het blok ca. O. 251l1kan worden opgetrokken. zonder dat de
muts wordt meegenomen.

02

03

04

05

01

EISEN EN. UIl'VOERING PALEN

BETONNEN PALEN

In afwijking van NEN6720 (VBCJbetonnenpalenniet~rder
aanbrengen dan nadat de vereiste Karakteristieke kubl.lsdruk-
sterkte i s bereikt.
Tot N.A.P.40. DOOm moet eeh laag energieniveauworden
toegepast . vervolgens kan met. toestenming .van de directie
het energieniveau wordenverhOOgd. dit .geldt ook ~lser
voorgeboord wordt. De aannemer moet de heirtl1ts tijdig
vervangen en minimaal twee nieuwe heimutsen per paal te
gebruiken.
Alle betonnen betpalen nieuw leveren.
Toepassen voorboren i S toegestaan tot NAP. 0.000 m.

ALGEMEEN

02

03
04

02 Het bepaalde in artikel 41.12.01 lid 06 van deStanctaard
1995 verve lt en wordt vervangen door :
"06. De afwijking ten opziChte van de voorgesd1reven

helling moet kleiner dan of gelijk zijn aan 1.0 %. ".

AANBRENGEN VIBRO·aH3INATIEPAl..EN.

In aanvulling op artikel 41.12.06. lid 2 van de standaard
1995 ". vermeerderd met de vrije waterkolom."
Het groot verbruik moet van elke vibro-combipaal worden
geregistreerd.
De stalen buizen moeten ~iêndworden getrokken.
Tijdens het i nhrengenvanclestalenb\.lis. hetaanbrengnen
van het grouten het· trekken van de .bI.lis mag·geen grond ·of
grondwater in de buis dringen.
Indien in debl.lis grond of water aanwezig is. lllO€tdebl.lis
met zand worden gevLIld. en worden.getrokken. Hiemamoetde
buis met een .ni euwevoetplaatopnieuwworden ingebracht.
Opeen afstand van 2.00··111 of minder van een pas
gereedgekanenpaal magbinnen een termi jn van .24 uur m et
met het vervaardigen van een nieuwe paal worden begonnen.

Ol

02

03

04

INF<RMATIE·OVERDRACHT • PALEN

Sl.AQ}IAGW+!EN PALEN

01 In afwijking van artikel 41.13.04 van de Standaard 1995
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41 15
41 15 01

41 15 02

02

41 16
41 16 03

Ol

41 16 04

wordt bepaald dat de aannemer .de. directie afschriften
verstrekt. van .de. in artikel ·41.17.01 lid 01 van dit bestek
genoemdeslagdiagramefl.

BIJBEHORENDE. VERPLICHTINGEN. • PALEN

BEHAt'liJEtJtiG.INGalEliJEPALEN
01 De palen die niettotdé diepteb:.lnnen

worden ingeheid -z andenc ;q; ..afzagen
tot d~opd~dgl;ai l1gEll1 Îiangegeven hoogten en het
uitsteker'ldêstaa1- zonodig -afbral"lden.. Een nieuwe paal
heien. in overlegllle-tcte(ji~ie. •....•••. .
Dewapening~n .devoo~parlstaVent>iJhetsneJ len
~~:~di9d .•••l.aten ...•Uitsteken •••.over •••een ••••lengte •••van·minimaal
DecementhUid d.m,v. s't;ralenV€!rldi~n tem een
rel iêf-diepte van tenminste lm is bereikt. De gestraalde
vlakken \lande palen grondig reini gen en ontdoen van losse
stukken beton, zanden grind.

AI<OESTIscH~ 'fM PALEN

Vandegeheidê tonnen pq.lendient 25 %, nader door
de di ~ie~e ... .akÇ!e~ti ~hlrJOrden doorgemeten op
di scontinuïteiten ••.•in ••·cte•..Pili:!l.atmetingen.
GeconStatéérdediscontinuïteiten di e leiden tot. draagc
krachtvel"ll1Ogel1\lel1llinderingvandepq.al resulteren in •het
afkeurenvi:l0depq.ah ....•••••..•.•••••..•.••••.•.
De aannemerls vel'plichtpalen die worden afgekeurd .te
vervangen zOi1der·.bij~ta lingofschadevergoeding.

02

03

01

Bll1WSTOFFEN PALEN

IN DEGROND·~ PALEN

Hetgroutmengsel .t.b.v. de "Vibro-combinati epq.al"moet
voldoen ai:lnde volgende eisen:
- aanbrengen met overdruk d.m;v.waterkolom inde buis;
stijghoogte· in buis tot einde verwijdering buis minimaal
1 mhogerdan dewaterstal1dinde Doowkuip;

- groutsamenstelling:
cement : 630kg/m3 (hoogov€flklasseA)
toeslag 0-4 llIll: 1150kg/m3
water : 370 liter
vertrager : vertragingstijd-.2,5 uur.

GEPREFABICEERDE: BETONPALEH

Ol nen i)etorl moeten .·woraen•vervaardigd
ie de voqrafgaal1\:le90edkeuring •van de

02
03

De pq.lfID v~11
bijeen fabri
directïebehOeft .
De. p.alen..•..•...•..d.•.•..ie.oen.....•.•...•..·.•...o.v...•...e r..•....•....d.•.e....••.g•..•.eh•..........e....•..•.1e.•...1.•.e.•......ngt..•...•.....e..•.•.•••...t.•..•••.•e.·..•..Z.l.·.jflvoorgespq.nnen. ••.• ••. .• .•• . ...•. ..•. .
Over ge .Qehelepq.allengteeeolllinimumbeugeh .•of
spi raalwapeningvan.ep .5.- 200 llIllstaalkwaliteit FeB500
toepassene . .... .•.........•.•....·••.·.i .• i·.·
Oe bl i j\fende VOOr:;pq.rJdr'UKo'bw inllet beton .llloettenminste
- voor· pq.len 350x350m . -> 5.DNJIlIIl2 zijn.
- voorpq.len groter dan 350 x 550 m -> 4,5N/IlIIl2 zijn.
Het·maximale·aanspanpercentage van· Fpurep mag.naast het
gestelde in NEN6720 niet groter zijn dan:

o'bw

04

* 100%
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41 17

41 17 01

41 22

41 22 01

41 22 02

41 22 03

05
06

De eventueel extrs voorspanning en kopwapening benodigd
voor het heien. dient door de aannemer te worden bepaald.
De voorgespannen palen moeten voldoen aan de vol\}ende
speet fi cattes :
a. hoogovencementklasse B
b. voorspanstaalFeP 1860.relaxatieniveau2:
c. de hoe\feelhe-id voorspanstaal.bepaJen·volgens de fornule:

Ap (fpu - apw) •••ftj). (1,4 * fbm): hierbij mag de
betonsterkte worden el(j op4 N1rrm2.
Deze fonnule gel di a voor prefab geheide palen.

De geprefabiceerde voorgespannen betonpalen t.b. v, de
vibro-c(,lllbipalen dienen over de gehele paallengte.
exclusief ribbels. aan vier zijdeneenruwewanàte hebben.
De ruwe wandmakendoor middel vannettoePAAsenV~nhet
stralen van de paal of door middel van toepassen vaneen
geschikte bekisting (druppel plaat).

07

MEET - EN VERREKEHHETHODE - PALEN

ALGEMEEN

Ol In afwijking vanëlrtikel 4L17.01 vande Stan<lailrdl995
wordt bepaald dat deaan~r van ie(jere paal tijdens he-t
heien ten minste over de laatste meter een slagdiagram
opneemt.
De le\fering van de benodigde wapening voor fabrieksffiatig
vervaardigde palen woràt geacht te zijnbegfepen in de
betreffen<le bestekspost en wordt ni et afzOi1derliJK
verrekend.

02

Ol

EISEN EN UITVOERING - DAMWANDEN

DAMWAND

Het bepaalde in artikel 41.22.02 lid 04 van de Standaard
1995 vervalt. en ~tdtveryangendoor:
"De afwijKing van de werkelijke ten opûchte Vande voor-
geschreven hentngvandeJengte-as Va;neen damplanKmag
ten hoogste 5mnpermeter damplank bedragen.".
Het bepaalde in artikel 41.22.02 lid 05 van de Standaard
1995 vervalt en wotdt vervangen door:
"De per stalen spie- of pasplank te corrigeren afwijking in
plankbreedte mag ten hoogste 0.25 m bedragen. ".

BETONNEN DAMWANDEN

02

01 In afwijKing vanNEN3880 betonnen danwanctenniet eerder
aanbrengen dan nadat de vereiste betonkwaliteit is bereikt.

STALEN DAMWANDEN

01
02

03

Het bij het aanbrengen vrijblijvende slot aan de onderzijde
van het profiel met een bout afdichten.
Bij de uitvoering van danwandenis vantoepassil'l9J.1e
richtlijnen in CUR166 versie 2 "danwandconstrocties".
De dallWandensamenstellen uit dubbele planken'
De fabriekss loten waar aangegeven voorzien van s lotdithtil1g
en geknepen uitvoeren.
Damplankenmetslotdichtingmogen tlitslu'Îterld
worden.
Indien blijkt. dat op diepte geheide damplanken de neiging
hebben mee te zakken. deze door hetaaoorengellvan
lasrupsen van voldoende lengte· en ·stétkte aëlnvoorgaande
planken lassen.
De damplanken in beide richtingen te lood en goed

04

05

06
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41 2204

41 22 05

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

41 23

41 23 Ol
Ol

41 23 02

01

07
08

09

01

01 CoIibiwafldensamenstellen uitstil1enbuispalenmet
aangalaste sloten en dubbele Of driedubbel edanwandplanken
voorzien van slotdichtil1g. enl11et 9~knepenfabriekssloten .
Stahm .•••bui§r>a:len··en.·.<1<1l1lJNaflderl••QQt:d •••aan~nsluitend .••·heien .
zOdat wateryiirht~W<lt1(ienwordellVerkr~l1'
De·••voora.f ••te •••h§ien ••.st;.alel1.••büi$palen .•.van.·de .••zi.nksleuf ·in
beide riChtingen te Jooct heien,
afwijking.·.lllilxilllil91•••..0.2%••.v99!,•••perm~lrlent•.heiv,terk•.
afwijKingmaxilllil910,~\foortijdelîjkt1eiv,ter* •.
De afwijking van de v,tet'ke1ijke plaatstenopziç~tevanoo
voorgeschreven plaats van de as -1ijnvan .een aangebrachte
paal mag. gemeten op de kop van de paal. ten hoogste 25 liJn
bedragen.
DepaJen en planken ternninste inhei€fltotde opt~ening
aangegeven diepte.
Door middel van slotverkhkkers aantonen dat de cOlllbi-
enOOclallWaooentot. 9pdeop tekenil19 diepte
Zijn ing~i(j§nnietuithêt. .: .... .... ..'
Te diep geslagen •si:al€flDl.risr>a:lenen .il~ooenvet"lengen
met res~iêvelij~pa$Sj;I.lk~enVi:lndtgelfdedi9l11eter .of
pass€fld pr9fiel..~lfd§W<lfld(jiktE:enStêiêilj(waUteit,
Tijdens hétle~panpen< decanbiWilnd
constructiesçpntrolerenoplekj(a~ . .... wel .scheurvorming
enzonoctig ·de .sloten 'lande wanddicl1tlassen -en ·$Çheuren
afdichten.
Onde scheefstand te meten moeten dewispalenvande
cOlllbiwandenOllIde tienbUispalen zijn voorzien van
meetbUisjes (twee stuks per. paa1). Verrichten van
hellingsmetingenm.b.v_.OOl11eêtbUiSjes.
Het heiwer~var1depuispal€fldientmet· zominmogel ijk
hinder te~sçtlieden.
lnafwijHll9metartiKel 4L22. 03 van.dit bestek
is hét. voorbor'envan damplanken van .(le canbiwanden
toegestaan. tot. 2 ol)mOO\ienpuntniveau.
Spuiten is niettoegesAAan

INFORMATIE·0VERilRACHf.-~

DAMWANOYNf·.BEIDN .~·VERVNW>IGING

Danwanden\ian~tonmoetenWQrden .vervaardigd bijeen
fabrikant. die de voorafgaande·goedKeurtng van ·de directie
behoeft.

~NING EN~PANlftNG.···.~.····~

De levering van de benoctigde.wapening en voorspanning .voor
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fabrieksmatig vervaardigde betonnen dallMiandwordt geacht
te zijn begrepen in de betreffende bestëkspost en wordt
niet afzonderlijk verrekend.

41 25 BIJBEHORENDEVERPLICHTINGEN• lJAM'tWaN

41 25 02 BEREKENEN/ONTWERPENSTEMPELEN ANJ<ERC(J61RUCTIES

Ol De combi-/darrwandconstructies zijn berekend volgens het
stappenplan conform CUR166 paragraaf 2.4A.
De stempeling.of verankeringnnet worden gecontroleerd op
stempel-/ankeruitval.waarbij:
Fa.d = 1.O·Fa:lIlilxmet·.eenbelastingfactorvan 1.0"
De stempelkrachten genClemdoptekening zijn de Krachten
Fa:max zoals berekend instap 7.2.

Voor hetont:werp van destempelingpf verankering geldt:
Fa:max:st:d.,L 25'Fa:max:
Het stempel. kanwoh1engetoetst met deze Fa:max:st:d. Voor
de toetsingzalereenbovenbelël~ingophetstempel
geplaatst moeten worden vanboventil:lasting :d=L5·0.5 kH/lIl.
Tevens zal er met eentemperatuursverhoging van 30eC
gerekendnneten worden (Tm= lrc en Te '" 4]00.
De ankerstaaf kan worden getoetst met Fa;max:st:d.

Voor het ontwerp van een gording moeten twee situaties
worden beschouwd:
1) Fa;d = 1.1·Fa:max (elastisch rekenmodel);
2) Fa:d = LO·Fa:max (calamiteit: stempel-/ankeruitval.

plastisCh rekenmodel).

41 26 BCUlSTOFFEN·~

41 26 01 STALENDAHWANOEN

01 Alle permanente stalen daIlMIandennieuw leveren.
02 Sta lendarrwandprofie 1en leveren volgens: "Technica1

ConditionsDelivery for Sheet Pi1es - Edition 1967".
De stalen daIlMIandprofielennneten voldoen aan het gestelde
in EAU1980-6 Auflage. 8.L6(E67). 8.1. 7(E97l en
8.1.8(E98l.
Bij elke partij eenkeuringsattest overleggen volgens
"AbnatJmePrufzeugnis S" volgens DIN50049-3.1.B.

41 26 02 a:J13IWAM>
Ol Alle stalen buispelen en dallMiandenvoor de permanente

combiwandennieuw leveren.
02 Stalen buispalen nnet zijn vervaardigd uit materiaal

tenminste inde kwaliteit ve~ld in debest~sposten.
uitvoering en· technische ·leveringsvoorwaarden volgens .DIN
2458 en DIN1626 blad 1 en 3.
Bij elke parti j .en.keuri ngsattest overl eggen .VOlgens
"AbnahmePrufzeugnis S" volgens DIN50049-3.1B.

41 27 MEET·EN ~ •. ~

41 2J 01 AlGEMEEN

Ol In aanvulling op het gestelde in artikel 41.27.011id 01
van de standaard 1995 geldt: De hoeveelheid aangebracht.
getrokken of afgebrande darrwandwordt gemeten over de kop
van de dallMiandvolgens tekening. .

02 De kosten voor levering en aanbrengen van de "Beltan"
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41 32

41 32

41 42
41 42

41 42 02

03

Ol

02

Ol

02
03
04

05

01
02

03

41 43 INFmMATIE·OVERDRACHT·GRtlIT-

41 43 Ol Al.GEMEEN

Ol Van elk
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41 45
41 45 Ol

01

02

03

04

05

42
42 02
42 02 Ol

01

02

- mengverhouding:
- type menginstallatie:
- mengtijd;
- grClutdruk per mI injektie;
- hoeveelheid ingebrachte groutper mI injektie:
- eventuele beschikbare monsters:
- datum beproeving:
- beproevingsresultaten.

Een afschrift van de hierboven genoemdegegevens van elk
verankeringselement moet door de aannemer zo spoedig
mogelijk na het gereedkomen van het betreffende onderdeel
van het werk aan de directie worden verstrekt.

BIJBEJmENDE VERPLICHTtN6EN· ~OOT' EN SO-ROEFINJECTIE· ANKER

BEPROEVINGEN

Alle in het werk aangebrachte verankeringselementen
beproeven overeenkomstig de controleproef van CUR166.
"danwanàconstructies" .
Opminimaal 4 ankers een beproeving uitvoeren overeen-
komstig de geschiktheidsproef vaneUR 166. "dal!wand-
construct i es" ,
Indien tijdens het.beproeven van de.verankeringselementen
blijkt dat de horizontale verplaatsing van de daliWand
t.p.v. het aangrijpingspunt groter wordt dan 100 rml.
maatregel en nemen 001 verdere verpl aatst ng te voorkomen.
Voo·raf een recent ijkrapport van de krachtmeetapparatuur
overleggen.
De directie kan tijdens het werk nogmaals ijking verlangen.
De geschiktheidsproef uitvoeren in aanwezigheid van de
directie en/of Zijn adviseur.

lECHNISCHE BEPALINGEN BER:lM4ERK

EISEN EN UIlVOERING BEroNWERK

UITVOERINGBEKISTlNGEN

03
04

Alle in-en uitwendige hoeken van betonvlakken voorzien van
vellingkanten. In het zicht komendestortnadenmarkeren
door trapezi umvonnigesponni ngen.
Opde in het beton achterbl ijvende delen van centerpencon-
structies dezelfde dekking aanhouden als voor de wapening.
Indi en voor waterdicht werkmet terug,vi nbare centerpennen
worden toegepast. deze voorzien van een aangel ast stalen
plaatje (waterslot).
Bij het ontwerpen van bekistingen voor hout droogteklasse
III en eenbelastingduurklasse lIaanhouden.
Bij toepassing van stalen stempels lllE!tenkelvoudige
schroefspindelsmag de excentriciteit ten gevolge van het
uitdraaien van de spindels maximaal 20 .rml .•... .
Wanneerten behoeve van. de •onder~teuningva
en!of steigerwerk tijdelijke .be~tructiesW()rdenver~

dient .. in afwijking van hetgeen indeVac 1995
( ) is vermeld. met de volgende bepalingen rekening
te worden gehouden:
a. de grenswaarde van de schuifspanning zonder (jwarskracht-

wapening in gedrongen constructies; bijvoorbeeld
consoles. magniet worden verhoogd:

b. indien wapening noclig is voor opnamevan dwarskracht.
dient de gehele dwarskracht door wapening te worden oo-
genomen;

c. bij aangestorte constructiedelen. de dwarskracht altijd
door wapening 1aten opnemen.

05
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42 02 02 BETONDEI<KING

Ol In afwijking .oP NEN6720 (VBe 1995) bedraagt de minima-
lebetondekk ingopdebuitenste stapt. voor;
- Buitenzi.jde :DienstengebouW-> 50llJll

Tunnelwanden ->50llJll
Dak tunnel -> 70 llil1
Vloer tunnel -J> 50 m
Toeritten. ... .. -> 50 llJll
Prefab onderdelen .,J> 35 llil1
Ovetige .. -> SOm

- Binnenzijde : Oiel'istengebouw -> 30 Jml
Tunnelwanden -> 35 IIrn
Dak tul1l1el ~J>35mn
VlbertUnnê 1 -> SOm
Toeritten ->50 Jml
Prefab onderdelen -> 35 llJll
Overige ->501IIll

42 02 ·03 GRINIlBE.TClN

01 Dewaterindringing,bepaald· vol~ns ..OIN 1048 •aaTtoe hand
van uit het werkgebporde cyl inders. mag niet meer dan
30 rrmzijn ,~uityperenvan steekproev!:l'l. diel'it:
- 1 maal perSQpO>lll3tléton te geschieden, i roien de
mil ieuklasse .>2bedraagt,

ONDERWATERBErON42 02 04

01

02
03

04

42 02 05

Ol
02

03

04

05

06

42 02 06

Ol

Hetst0rtel'ivan on~t~rbetonmoetZOdanigworden
uitgevoerd (lat !1eenonttllenging.enlofuiti)poeling van het
beton optreedt . Het>storten di ent continu teverl open.
Het stortverlooponder water valgen door peil en.
Onder water gestort beton niet eerder belasten dan nadat
het. beton een .gemiddelde drukstetkteheeft van33NlJml2 en
waarbij de minimaal gemeten druksterkte 80% van het
gemiddelde lOOetzijn.
Aansluitingen op constructiedelen (b.v .. dam.varokassen,
heipalen e.d. ) moetenQiJed gevuld zijn. Maatregelen nemen
omslibinsluitingen te voorkomen.

NABEHANIlELING.·BETQNSPECIE

Artikel 42,Q2.05van de Standaard 1995 i s niet van
toepassing. ..•..•.•...•.
In afwijKlngvande VBU1988;.NEN6722 .artik~19.Tdient
de nabehandeling te gesphiedenC()nformCUR-aarlbeve1ip931,
waarbij in artiKel 6.1 van de aanbeveling "50 %"moet
worden \iElffl~%lf:nÇloor"60%'"
De tussenwanden. vandetunnelkokers niet
na het· storten Qritl<isten.
De.directi~k.allnatrtllep vandebetonmortel·t Udens. het
betonneren •.verlangen,
Hetoppervl~k. vanclebalJastbetorlOl1dérprof;e 1. afwerl:enen
opSChuteJ'l•.luet ••plaiitiç.sClluu!'borden,.·.•in ••~n· ·achtwormige
structl.lllr, •••••lll.ind~ren.••i.~••·niet .:toegestaan,
Na.het· storten van vloeren en daken. de betonaf\;lek.ken· met
eenplastitfoli e .

AFWERKEN OPPERVI..AKKEN VAN VERHARI).BEJ'l)N

In sparingen )(('lncenterpgYl\.."OnS1:ructiesdecE!lIIentt!llld
verwijderendoorllli~t1E!lvim()pnzwenendesparirlgel'l\IUnen ...
met Jcrimparme.Cementg~bondenIOOrtel. Bij· waterdicht· werlcde
waterke~nde~ijd~ \iO()ri:>ehandelenmeteen prjmeren. vullen
met een waterdichte epoxymortel volgens DIN1048.
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Bij onderdelen waarop conserveringslagen Zijn aangebracht.
laswerk. inkortingen. ecd. vermijden.
Beschadigi ngen schoonmakenenbehande Ien volgens het
oorspronkelijke of een gelijkwaardig conserveringssysteem.
Drakatyleenbuizen moeten zijn Polva HDPE~btliZen.0.6 MPA.
klasse B. $OR17.6. Levering op rol en haspel van fabriek.
De injecteerbare rubber-metaal voegstroken moeten bestaan
uit Styreen-butadieen .rubber. De fysi sche waarden van het
S.B.R. rubber moeten zijn:

Hardheid : 55-65shore· A-eenheden
Treksterkte : minimaal 17.1 krVlIIll2
Rek bi j breuk : .minimaal 375.·:1:
SCheursterkte : minimaal 4.8N.Jrrm2
Lagere temperatuur ·oostandigheid: ··20 gradenC

Voor overige kwaliteitseisen zijn dedesootreffende
artikelen volgens NEN7030 van toepassing.
Het te injecteren "sponsje" (hoeken IPE -prortelen) moet
op het tijdstip van injecteren in de heersende buiten
omstandigheden. niet hechten· aan de •beton en voldoende
samendrukbaar zijn omte kunnen injecteren met een druk
van O.6MPa. Het "sponsje" fabri ekSl'llatig Coatenlllèt
Covertin. De fysische waarden van het "sPOnsje" zijn:

Uiterlijk : glad oppervlak .. geen
vloeigallen tot staalband
en geen scheuren

Hardheid 15..30 sbore A

Ozon bestendigheid na 7 dagen : geen barstjes
expositie bij 23 graden C.
25pphmen 4%rek

42 02 08 TEHPERATIJURBEREKENINGENKOELENBETlH:ONSTRUCTIES

HFD PAR ART LIDSTK

42 02 07

02
03

Het oppervlak t.p.v. de centerpennen nabehandelen met
primer 150 x 150 !IIll
watervoerende lekkages· i njecteren .en i n kaart brengen.
Voor het.· storten vanballastbeton moet de ondergrond droog.
vrij van losse delen. vuil en stof zijn.

IN TE BETONNEREN ONDERDELEN

Ol

02
03

04

01 Voor waterkerende buitenwanden en voor die betonnen
onderdelen. die op of tegen reeds verharde betonnen
onderdelen worden gestort dient een koelsysteem te worden
ontworpen. waarmeewordt afgevoerd de overtollige
hydratatiewarmte. welke vrijkomt bij het bonden en
verharden van. beton.

03 Bij de temperatuur berekeningen voor het koelen van
betonconstructies debeton-enbui tentemperatuurafstenmen
op het seizoen waarin het te storten beton zal worden
verwerkt.

04 Bij de koelberekening geldt als randvoorwaarde dat het
maximale verSChil in temperatuur van ctebeton tussen enig
deel van de .dwarsdoorsnede· van zowelcte vloer e:ls de wand
niet groter mag zijn dan IS" Celsius en de· karakteristieke
treksterkte van de verse beton niet· hoger i sdan
1.4 N/IIIll2.

05 Bij de temperatuurberekening het verschil in temperatuur
van de beton bepalen tussen.de vloer. midden onder
de op te storten wam. en de gemiddelde temperatuur van het
midden van de wand en de buitenzijde van de wand op het
niveau van 2/3 van de totale hoogte.
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42 02 09 ~ENING

01 Indien in vloeren of ·~nden dlvarsktaChtW<jperlingd.m.v.
dubbele (elkaar. over .... . aal"spel(jEmWOrcttaangebracht
moeten·de twee haa ..... ndiesamenéénbeug~l vOrmenop
minimaal. vier punten aan elkaar geknoopt worden.
Overlappingslassenmoeten bovendien ver~pr-ingencLworden
aa~bracht. Indien verspringend aanbrengen van de
overlappings}assen .nie~ ..'j~ ismoeteenduJ;Xle Ie
lasleng'te voor dehaarspelwordent~past.

42 03

42 03 Ol BEKISITNGEN

01 Bij toepassing van ondersteuningsconstructies volgens een
bepaald systeem. moet door de aannemer alle betreffende do-
cumentatie. een stertteberekening en een overzicht van ge-
seni ktheidsproeven van het desbetreffende systeem aan de
directie ter informatie worden overgelegd. De proeven
moeten zijn uitgevOerd door een ter zake deskundig
instituut of laboratorium, dat na afloop van de proeven
gewaarmerkte beproevingsrapporten afgeeft waarvan 1
exemplaar op het werk aanwezig moet zijn.

BETONCOOROLE

De resultaten van de controles als bedoeld onder punt 10
van HEN5950 "Voorschriften BetOnTechnologie (VBT1995)"
vastleggen en aan de directie verstrekken.
Alle kosten verband houdend met de betoncontrole zijn voor
rekeni ng van de aannemer.

IN TE BE.TONNERENSTALEN (J(lER[)ELEN

Voor staalwerk betrekking hebbende op in te betonneren
stalen onderdelen is Van toepassing hoofdstuk 43. tech-
nische bepalingen staalwerk.

VAN TOEPASSINGZIJNDE BEPALINGENONDER WATERGESll:RT BETl:ltt

42 03 02

Ol

02

42 03 03

Ol

42 03 04

01

42 03 05
Ol

Opdit werk dienen de vo nde CUR-rapporten als leidraad:
- CURrapport nQ 56. ENDONDERWAIER8ETûN",

WATERDICHT BETON

De.navolge!lÓî:constrvctie-oncierdelen. inclusiefde
daarin voorkómeTlde.voegen moeten waterdicht beton .Zi jn :
-de tunnelelementen:
- .vloeren en groOOkereooewanden (met i nbegripvan ..de
tegen· decJallltJi'lll(lgt!;;tortewanc1en)van de toeritten. de
in-si tu~t1I'll'l€ldelen.clewaterkelders ende buitenwanden
eo het de" vandedien$g~n.

42 03 06 awsERVERINGEN··BET()N.

01 VoorconServerill9enoetreKkinghebbendepPbetonwerk en i n
te betonrlere!1s~tllenqncJerdelen isVan~ssinghoofdstuk
56. tect1l'lische bepalingencOl1serveringswerKen,···

42 03 Ol STORTNADEN

01 Artilel42.03.0Tvan de Stanclaarcl 1995 is niet van
toepassing,

42 03 08 BUIGSTATEN
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42 05

42 05 01

42 05 02

42 05 03

42 05 05

4206
42 06 Ol

42 06 02

Ol In afwijking van artikel 42.03.02 van de Standaard 1995
moeten de bui gstaten door de aannemer worden gemaakt en 6
weken voor aanvang van de betreffende werkzaamheden ter
controle bij de directie worden ingediend.

BI~ VERPUCHTINGENBETONWERK

BEREKENINGEN EN TEKENINGEN BEKISTINGEN

Ol Berekeningen en tekeningen maken van de bekistings- en
ondersteuningsconstructies.
De berekeningen. en tekeningen 6we1:;envóór. aanvang van de
betreffende werkzaamheden ter informatie aan de directie
verstrekken .•Voorzoverhi ervoor geen •afzonder lijke
besteksposten zi jnopgenornen .••~rdendekOsten •voor het
makenvan de. tekening~enberekeningengead1t •te .•zt jn
begrepen in deprijspereet1heid 'lande de$etreffe11dé
onderdelen .

01 Voor het bepalen ..van de karakteristieke kubusdruksterkte
van onder water. gestort beton per vak 12 cy1i11dérs
boren. diameter 100 mn. lang ca. 200mn.Debetoncylinders
mogenniet gebroken zijn.
Het bePalen van de sterkte mag ook worden uitgevoerd met
behulp van gewogen rijpheids-meting overeenkomstig eUR-VB
aanbeveling 9,
Tijdens het storten dient de waterstand .•inde bOllWkuipZOc
danig te zijn dat :

- de neerwaartse· stromi ng < .1OOmnwaterkolombedraagt ;
- geen Opdaarts. gerichte .grondwater~troming optreedt.

Lekkages. welke·deconstructie·nadelig·beïnvloecten.
dichten.

02

03

01

W4.TERDICHTBETON

Scheuren in onderdelen van beton die waterdicht moet
worden opgeleverd moeten door de aannemer geïnjecteerd
worden. De scheuren moeten geïnjecteerd worden als zij:
- niet waterdicht zijn:
- watervoerend zijn;
- een sCheurwijdte hebben groter dan of gelijk aan 0.15 mn.

ST<RlNADEN

Ol In aanvulling op het bepaalde in artikel 9.5.2 vanNEN
6722. Voorschriften. Beton Uitvoering .(\lBU1988). geldt dat
door middel van .waterstralen de •Cementhl.J.idmoet worden
verwijderd. Dit geldt vooraHe stortnaden.

BlDlSTOFFEN BE1'lJtIERK

CEMENT

Ol De i n de besteksposten voorgeschreven. HoogoveYll.,."'aIIent
CEMlB42.5LHHSmag. bij verwachte luchttemperatuur van
minder dan 5° Celstus tijdens storten en verharden van de
beton. gedeelteHjkworden vervangen door Portlandcement
eEMI waarbij het totale percentage Hoogovenslak per m3
tenminste 65%bedraagt.

GRIND
Ol Het toepassen van zeegrind is niet toegestaan.
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42 07

42 07 01

42 07 02

42 07 03

42 12

42 12 01

42 12 02

42 12 03

42 15

42 15 01

42 15 02

MEET·EN\IEAAE~.a~.

METING VAN EEN BEKISTIt4G

01 Beki sttng van stootpl aten wordt gemeten langs de verttçale
omtrek (dus excl. de onderzijde).

IN TE BETl:lNNEREN LEIDINGEN

De lengte van de leidiOgbepalen in de as

IN TE BETONNERENSTALEN ••~

De hoeveelh~enllletdëeel1h~;d:k9··betr~fteohet. theore-
ti Sch9ewichtvandebljjv~eonqer<:l€.'len .• >
Bij debel"ek@il1gv~nhetg~phtwotdtuitgêgaanvao .een
volumiekemaSsav~n .7850kg/m3. .
Het gewicht vaneventueleconservertng.en en afwerklagen
blijft bUiten besChOUWing.
Zonodi9het gewicht van onderdelen d.m,v. weging op het
werk vaststellen.

Ol

Ol

EISEN EN UITVOERING \tOOlSPAANING

VlmSPANNEN

01 Bij.tweeZijdigspannendesj)~nkracht.bij.el~espantrap
slechts aan één v~ndeeil1denvan de. Spanelanen'ten
aanbrengel'l, Bij.. . 1~lll:Iespantr~ppel1de~etie·Zijde
verwisselen, •.Eerl....aatstespaptpapuitvoeren.· ..<XIl.·..·.de
spankraçl1taanbei(jeV~ral1keringeWgel Hk te doen zijn.
De voorspanning aanbrengen van. de .ene zijde van het
tunnelelement tot. de andere zijde.···Het toepassen •van lussen
i s niet toegestaan.
De voçrspanning·.van· de tuonelelementen isgebaseef'(j op
een drukspanni ngjndëvoegen •vanmil1illlacllO.2NlJn'll2.
tijdens .•alle fasen van .opdrijvjng . transport .. ·afzinkerien
onderspoelen.

INJECTEREN

02

03

Ol Injecteren volgens de praktische richtlijnen voor het
injecteren van voorspankanalen (STUVOCEL 121) d.d. 1988

AfWERKENVAN~

Na het spafll1€l1dëeilll:ien v~n de •spanel~tenafslijpen,
Het afslijpen moet.geschi~n .op eenaf~ti3l'ldgroterdan30
lIJl1v~nhet~t!lde •van verankeringsonderdeleri.
Indien net .slijpen aan een .•streng langer. dan 15. seconden
duurt .. oet •slijpen onderbrél<en .en pas .weer voortzet;tm
nadat de streng volledig is afgekoeld tot de
omgevingst€ll'peratuur.

01

BIJl3EHllIDI)E .VERPLICHTlNeD· V~ANNINS

OtflJLlINGS8lJIZEH

01 De toe te passen ömhülli ngsbutzen dienen te worden
behandeld met VIP poeder.

.BESCHERHEft)E. HMTREGElEN
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42 15 03

42 15 05

42 16

42 16 01

42 17

42 17 02

42 22

42 22 01

42 2202

Ol Maatregelen treffen tegen beschadiging doorbevrieting van
water. entof .injecfiespècie in·s~nkandléh.
Deze.maatregelen tijdig terinfonnatie·aande di:recHe
voorleggen .
Bij het lassen en br,mdenih de.nabijheid ·vanvoorsP4n·
staalZOdal'ligemaatregelennemendat.geen lasspetters
brandfonkenmet het voorsPdh$taal iJlaanl"aking kan komen.
danwe1 lasdruppelsdoordeornhuli ingsbuis kunnén dool"·
dringen.· . . . . .

INJECTIESPECIE

02

Ol Per dag.dls .er .worctt •geïnjecteerd, ••3 Proeftubeh •maken•met
een riblEmgtevan70m.
De proefkuben na 7 dagen beproeven.
De resultatèr'l vastléggénin eert rapport .en
de directie.

Ol Van alle spanapparatuur moet een recente i jkgrafi ek op het
wetk aanwetig zijn.
De directie kan tijdens het werk nogmaals ijking verlangen.

Ol

&J.JWSTOFFENVCXESPANNING

ATTEST HET CERTIFICAAT.

In aanvulling op artikel 01.14.02 vdn ·ditbP..stek moet het
verankeringselement incl. de biJ het verankeringselement
behorende zachtstaal wapening te worden geleverd
onder "Attest met CertifiCaat"

HEET· EN VERR.tI<ENME1tI·vcmsPANNING

IN DE -PRIJS PER EEHHEIO- BEmEPEN KOSTEN

Ol In de bedragen van de besteesposten inzake voorspanning
worden geacht te zijnbegrepen de kosten gemoeid met de
niet .in die besteksposten. vermelde leveringen of
wetkzaamhedendie voortvloeien uit het toe te passen
spanszsteen.

EISEN EN UITVOERING FABRIEKSMATIG VERVMRDlfll8El'l)l

ALGEMEEN

Ol Alle prefabbeton moet tijn:
· Betonkwaliteit minimaal B45;
· Milieuldasse 3 (vochtig in combinatiemetdooizouten);
. HoogovencemehtCEMI IIIB42.5t.H H$;
· Grootste korrel afmetingCD)31.5ll1ll:
· Toeslagmateriaal : betongranulaat ineen hoeveel·
heid van 20%vdnhet grof toeslagmateriaal.

tenzij anders aangegeven in deel 2;2 van dit deelbestek.

IJOC.RGESPANNEN LIGGERS EN .PLATEN.

Ol De elementen vervaardigen in een overdekte ruill!te. De bui·
tentijkanten van de randen en de onderZijden van alle
elementen moeten een glad oppervlak volgensoPiJervlakte-
beoDrdelingsklassel-B van de VBU1988 (NEN6722) ·vertonen.
De elementen voorzienvdfî vellingkafîten.
De elementen in langsrichting voorspannen met strengen;02
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I-/FD PAR ART LIDSn::

42 22 03

03

04

05

Ol

42 23 INFGlMAnE-OVERDRACHTfABR1~TIGvmVMRDlroBEl"lJ4

42 23 Ol ALGEMEEN

Ol Van de volgende betonelementen een
geboortekaartmaken:
a. Prefab iggers. en brugra~lementl;n
b. Prefab . ...... aten opdeci!nbiwanden
c. Stepprofielen ...i
d. Afdekplaten op de àienstgebouwen
e. stootplaten
f. palen.
Voor ZOver van toepassjngop deze kaarten. vermelden:
- merk en/of nUlllllervan het element;
- afmetingen;
- toegepast betonstaal ;
- toegepastvoorspanstaal;
- tijdstip van §paTlnen; . .
- gemeten verlengingen. voorspanstaal ;
- tijdstip van storten:
- samensteJl ing betonspecie;
- tijdstippen en temperatuurver 1DOP bi j versnelde·. verhar-
diTl9àoor verwarllli09:

- resultatenvandru~proevl;n. ..•>. ..•.••• ..
Deze gegevens uilerlijKbij (je leveringvanclebetonelemen~
ten op het werk aan de directie verstrekken.

42 23 02 WAPENING EN V~P_If«i

Ol l);. 1everingvan ·dehenodigdewapeningen voorspanning. voor
fabrieksmati9. vervaardigdé betonelelllentenworç!t~chtte
zijn begrepen in de. betreffende bestekspost ellwordt niet
afZonderl ijK verrekend.

42 23 03 \f()(){GESPANNEN~

Ol De overbruggingen uitvoeren als .statisch bepaalde
construct; es.
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ST!(

42 23 04

02 De constructiehoogte moet per overbrugging gelijk zijn en
magde ap.tekening·aangegevén·consttuctiehoogte(n).
exclus i ef zeeg. niet •O\iérschrijden.
Het oplegmateriaa 1 maakt deel uit van het. ontwerp.
Bij toepassing van railprofielbalken dient.gebruik.te
worden 9en1aèlktvan aparte randliggêrs,.·.waarbijeventuele
dwarsdragersin het zijaanzicht niet zichtbaat mogenzijn.
In ceHenvankokétliggers.diénietgevuldZijnmet een
vochtwerend materiaal moeten•ten .behoevévandeàfWatéri ng
twee sparingen elk ..r/J 25 rrrnwor$naangébracht.

BEREKENENENTEl<ENENVOORGESPANNEN~

03
04

05

01 Uit de door.de aannemer te verstrekken ·befekeningenmoet
tevens b1ijkendeh~eelheidWape!'Jingtértbe~evan de
in het werk testortènonderdélenaJsdWàrsdragers '
tussenstortjngen,.· ••drtlklaèlg,••·.e.d·.
De bélèlstingen.· t.•g.•v.•····de.•·bp••·tékenH1Çj••••aangegeven
gronddekking ,asfaltbéton;.· opstortingel1,sqhanpkanten.
leuni ngen.: geleiderai lconstructies ,e.d.moeten inrekening
worden9ébtaCht; .
DemaatgeYendedoorsrlede •van ee!ldWàrsverbinding· van. een
gewapendebétonconStructjellli:\9nietl j~el1terpl aatse van
een stortnaad en dient een hoogte te hébbén vanminimaa 1
150 rrrnen een breedte van. minimaal 300.rrrn.
Voorspanstaal dat niet .ts ••geSPi:\nnen,dient bij de
berekening van het breuklllömenttewordenbéschouwd als
betonstaalmetkwalite1t FeB 500.
Voor de elasticiteitsmodulus van dit voorspanstaaldient
die van het. bétonstaal te WOrden.aangehouden.
Bij toepassing van een verspelde verharding door middel .•van
kunstmatige tertpetatlJUrverffiJging, bijVoorbeeld stomen'
di ent biJ· betonelementen .voorzien vanvoorgerekt .staa 1 ook
het verlies aan voorspanning tengevolge van de eventueel
aptredenderekversthi·llen,·· ··ten gêv(jlge·val1 de· temPer'af@rs-
stijging .: tussen staal en beton in rekeningtewordéh ge~
bracht.
Indien .met de kunstmatige temperatuurverhoging ·.WöJ"dt.begon-
nen eerder dan het· tjjdstipvari •flbegin.bindingfl,llI)€t voor
de berekeni ngvanhet •verl iesaanvoorspanning\>,t()rden .uit -
gegaan vanderekverschi Hentengevöl ge .•yanéeritempera-
tuurvemogtnggel ijk aan het verSChil tussen de .maximale
betontemperatul.lr·tijdenshet verharden en detenwratullr
van debetonspetiedirectlla het·· storten ,
Voor DyWidag~stavendient. in afwijking val1NEN.3B68en
NEN6720. de Werl<elijke relaxatiena500.QOOl.lrenin.·reke-
ning te worden gebracht i nplallts·· van 3 X <fop 1000 uur.
Indien geen nadere g bekend zijn. voor de relaxatie
na 500.000 uren de '10 e waar'denllanOOuden:

02

03

04

05

06

07

6
7,5

Bij de dimensiönering van hetoplegmateriaal ·••~worden
uitgegaan van •een~onkwalitëitB35van~oncterbOOw'
Verder di ent te. wor'dén·gerekendmeteentemperatl.ll.!r van
10° Celstas (2B3KJ .tijdensdernontagevartde elementen.
De apleggingen ••·pi.enen·ooriZQl1taal.·••worden•••9€$teld.
In deberekeningrroet een specificatie worden gegev!envan
alle apdeOOder.bQuWwetkende··reactiekrachten.
Naast de van toepassing zj jnde oorlllenUitgaanVan de
Richt 1i jnen voorhetOhtWer'pen van Betonnen KunstWerken

08
09
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HFDPARARTLID
STK

4223 05

42 24

42 24 Ol

05

42 25

42 25 Ol
Ol

02
03

04

10
<ROBK) versie 4. .
De overkluizingen van de Neckarwegen de Merseywegdienen
te worden berekend op een verkeersklasse 600 volgens HEN
6723.
TRANSPOO.T EN MONTAGE BETONEl.EHENTEN

Ten minste 6 weken voordat met transport en montage wordt
begonnen een plan indiënen.
In het plan ten minste vermelden: .

- het in te zetten materieel met capaciteit:
- de wijze vanaè} .
- de kraan opstelling en
- een tijdschema van demontage.

Bij toepassing van betonelenentenzcmder ter plaatse te
storten druklaag; maar wel met ter plaatse te storten
dwarsverbindingen. dienen de betonelementen te worden
gekoppeld zodanig dat. als gevolg van het storten van de
dwarsverbindingen. geen ongelijke doorbuiging van de .
betonelementen kan optreden. . . .
Deze koppeling magworden verwijderd zodra het beton van de
dwarsverbindingen een sterkte heeft bereikt van ten minste
60 % van de vereiste betondruksterkte.
Oe voegen tussen debetonelementen waterdicht maken.

Ol

02

02 De spanning in het voorspanstaal moet door de directie op
eenvoudige wijze kunnen worden gecontroleerd met behulp van
door de aannemer beschikbaar te stellen nauwkeurig werkende
apparatuur. ..
De elementen worden voorlopig gekeurd na het ontkisten. De
definitieve keuring vindt plaats 28 dagen na het storten.
Elementen. waarvan de betonkwaliteit meer dan 10 % ligt on-
der de voorgeschreven betonkwaliteit of die zijn
gerepareerd worden niet ter keuring aangenomen.
De directie iS b"."'\Ioegdom voor elenenten. die gebreken ver-
tonen van niet een zodanige aard. dat naar het oordeel van
de directie afkeuring noodzakelijk is. een kwaliteitskor-
ting toe te passen. Als zodanige gebreken kunnen onder meer
worden aangemerkt een betonkwaHteit tot 10 t minder dan de
beoogde waarde(n). mortelverlies door ondichtheden van de
mal. grindnesten. scheurtjes. onvoldoend di chtgevl oei de
oppervlakken. mechanische beschadigingen en.
maatafwijkingen.
De grootte van de kwalitettsKorting wordt door de opdracht-
gever bepaald naar gelang de ernst van de gebreken.
Van elke afkeuring of korting wordt de aannemer
schriftelijk in kennis gesteld.

03

04

BIJBEfIOREri)E VERP1..lcmINGEN FABRIEKSMATIG VERVAARDIQ)BEJ"()N

ALGEMEEN

De betone lementen van voorgesparmen beton moeten worden
vervaardigdbij een fabrikant. die de voorafgaande
goedkeuri ng van de di reeti e behoeft.
De prefab~elementen voorzien van de benodigde sr;
De prefab-elementen voorzien van een voldoende
wapening van zachtstaa·l. alsmede beugels. haarspelden.
stekken en schroefhulzen ten behoeve Van de druklaag en aan
te storten gedeelten van het dek.
Het op1egmateri aa1 door midde1 van kunstharsmortel op de
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42 25 02

42 31

42 31 01

42 32

42 32 01

42 32 02

42 33

42 33 01

juiste hoogte stellen. Zo nodig tussen het element en het
oplegmateriaal een uitvulling van·kunstharsmortel aan-
brengen.

lRANSPffiT EN MONTAGE V~ VOORGESPANNEN BETONELEHENTEN

01

02
De hijssparingen vullen met krimparme cementgebonden
mortel.
Alle voegen aan de oppervlakte van het de!::stralen en
bestrijken of afplakken met een geëigendllliddelop kunst-
hars- dan wel op bitumineuze basis. over een breedte van
0.15 m gemetenhaal::s op de desbetreffende voeg.
Het strijl::- of pläkmiddel··moet bestand zijn tegen een
wannte-stoot van 180° Celsius (453°K.}.
Een opstellingskeuring van hijsmaterieellatenuitvoeren
door de stichting Kebomate Ede of SGSTechnische
inspekties BVte Spijkenisse.

03

BEGllPPEN KUNSTHARSMORTEl

AltDEEN

01 Onder een kunstharsmortel wordt verstaan een mengsel van
bindmiddel op basis van hars en harder in niet verharde
vonn en minerale toeslagstoffen.

EISEN EN UITVOERING KIJNS11iARSM(RTEl

AltDEEN

01 De betonnen ondergrond en de wapening zodanig reinigen door
middel van gritstralen enlof waterstralen. dat cemen'thuid.
loszittende delen. bitumenresten en roest worden
verwijderd . Hetgehee 1 schoO/')blazen met lucht die niet
verontreinigd magzijn met water of olie.
Indien verontreinigingen niet op de in lid 01 beschreven
wi.jze kunnen worden verwijderd. het beton zover uithaldeen
als nodig is OOI de verontreiniging geheel te verwijderen.
Na het reinigen de wapening tegen roestvonning beschermen
door een grondlaag op epoxy-basis. tenzij de kunstharsmor-
tel direkt wordt aangebracht.
Maatregelen nemenOOI de plaats van de aan te brengen kunst-
harsmortel vrij te houden van regen- en lekwater.

02

03

04

01

02

De kunstharsmortel verwerken overeenkomstig de voorschrif-
ten van de producent.
De kunstharsmortel niet aanbrengen bijeen relatieve lucht-
vo....'iltigheidhoger dan 80%. Bijeen temperatuur lager dan
+ 10° Celsius zodanige maatregelen treffen dat een
goede doorharding erl.aarlhechtingwordengewaarborgd.
Direet voor het verwerken van dekunstharsmorte 1op alle
hechtvlakken een hechtlaag, bestaande uit het bindmiddel
van de kunstharsmortel.aarlbrengen.
Mengingvan de componentendient plaats te vinden volgens
voorschrift van de leverancier.
De in één keer aan te brengen 1aagdi kte bedraagt maximaal
60 mn. Tweeopeenvolgende lagen steeds 'nat in nat'
verwerken.

03

04

05

INFCRMATIE -OVERDRACHT Kl.lNSTH4.RSMCRrr..l.

ALGEMEEN
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42 34

42 34 01

42 35

42 35 Ol

42 35 02

42 36

42 36 01

42 36 03

42 37

42 37 Ol

01 Oe aannemer verstrekt de di rekt i e eenbewî JS •van oorsprong
van door. hemgeleverd bindmiddel .. afgegeven doorde·produ-
cent ervan.
Op•het bewî.js vsn. oorsprong. di ent venneldte zt jn:
a. de naamvandepl'Oducent: ......•.••.
b. de aard en dehèrkomst vanhèt materi.aa 1.
Oe aannemer verstnaktdedirektie •eenbewîjs •van oorsprong
van door hemgeleverde minerale toeslagstoffen. afgegeven
door de. proclucent(enJervan.
Op het •,bewijsyal1QClrsProngdient •venneld
a. de naam.van ··~··prQducent:
b.de· aard el'l de h~T'kOlm>tv~ndelllineraletPesla~stoffen.
Iede·re aflev6!ring •.•van•••de •••bouwstoffen .•overeenkOOlStig...een
bewijs van oorsprong dient v6!~zeldte zijn van een
schriftelijke verwijzing ·hiernaa.r,

02

03

RISfCO\lEROËUNG EN GARANTIES~TEl

GARANTIE •CONSJ'RI.JCTl:ES VMKUNSJHARS

Ol Oe aannemer garande6!rt overeenl<OOlStigparagraaf 22 van de
U.A.V. 1989 de constructies van kunsthars op hechting aan
de ondergrond'~chfNrvorming, afbrokkelingen/ofabnormale
s1i jtage .gedurenàe .een •Peri ode ..van 5 jaar.

BI~ VERPLICHTINGEN~m
ALGEMEEN

Ol Oe scherpe randen en bramen van de kunsthars wegs1i jpen.

OOERZOEK~

Ol Tijdens de l.1itvoeringperonáerde6! 1.drie balkjeS maken van
de te verweri:.enmorte1. afmetingen.40x40.x.160nm.
balkjes ter oeschikking stellen aandedirecti e.

BCllWSTOFFEN MmTELS

KRIMPARME CEMENTGEBONDENMmm

01 Krimparmecementget>qndenmorte1.moetziJneen fabrieksmatig
vervaardigd mengsel samengesteld uit cement. toeslagma-
teria len. tuee1 vulstoffen en een expansie
bevorde . . oor de kri.mp i n de plastische
fase wordt~OlIlpen~rd.
Oemorte 1.moet voldoen aan •CURaan.beve1i ng

PC·MORTEL; •..•~ ••tmrEt

PC·morte1 moet lval1l<unstharsbindmiddel.
pigmenten•..••..\fulen· ••eventueel.·••hu1pstoffen •.·en·toe·
slagmateriaah> ..•••.. .• .•. •..•..•...•.....•.•.••.•..•....•..••••...
De mortel met voldoen aan CURaanoeverHng 27.

Ol

MEEf· EN~flJRTEL

HOEVEELHEIDSBEPAlJHG

01 Oe hoeveelheid mortel wordt bepaald door meting aan de
hand valltekeni ng met in.begrip van het volume van het
wapeningsstaa 1.
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42 82 01
Ol

02

42 86

42 86 01
Ol

EISEN EN UITVOERING VOEGPROFIElEN

ACME ENCH:GA PROFIElEN

Het aanbrengen van de voegafdichtingsprofielen type Acme
en .0Ilegadient te geschieden door een daarin
gespecialiseerd bedrijf.
Het ver 1i jmen van de Acme-rubberprofi el en met rubber1ijm
"Saba sealer Mb" O.g.W.

~. VOEGAFOICHTINGEN.

VOEGPROFIElEN T.B.V. DILATATIEVOEGEN

DeAcme~profielen moeten bestaan uit:
(polychloropreenl.Dephysische waarden van het
neopreen dienen te zijn:
- hardheid : 62.5 +1- 2.5 graden shore A
- trekvastheid : gemiddeld minimaal.18.5 N/llJl12.

geen enkel meting magminder zijn dan17 N/lIlll2
- rek bij breuk : 300%
- doorscheursterkte : 5 N/mn
- brittle-point : • 33° C.
- blijvende vervorming bij 70°C/25% compressie na:

22 uur : 7%
70 uur : 9%

- ozontest 100 pphml100h/40°C.: geen scheurtjes
- maximale verandering na? dagen verbliJf ineen oven bij
70°C. :
Hardheid : 5 e shore A:
Trekvastheid : ±15%
Rek bi j breuk : ±15%

03 De injecteerbare rubber-metaal-voegstroken moetenbestaan
uit Styreen-butadieen rubber.
De fysische waarden van het S.B.R. -rubber dienen te zijn:
Hardheid : 55-65 Share A-eenheden
Treksterkte : minimaal 17.1 N/lIlll2
Rek bi j breuk : minimaal 375 %
ScheursterKte : minimaal 4,8 N/llJl12
Lagere temperatuur bestandigheid: -20 gradenC
Voor de overige kwaliteitseisen zijn de desbetreffende
artikelen volgens NEN7030 van toepassing.
Het te injekteren sponsje moet op het tijdstip van
injekteren in de heersende buitenomstandigheden niet
hechten
aan het beton en voldoende samendrukbaar zijn omte kunnen
injekteren met een druk van 0.6 MPa.
Het sponsje fabriekmatig coaten met Covertin. De fysische
waarden van het sponsje zijn:
uiterlijk : glad oppervlak. geen vloeigallen tot

staal band en geen scheuren:
hardheid : 15-30° share A
ozonbestendigheid na
7 dagen expositie
bij 23°C. 25 pphmen
4%rek : geen barstjes .

42 86 02 VOEGPROFIElEN T.B.V. ZlNKVOEGEN

Ol Het Omegaprofiel moet bestaan uit styreen-butadieen-rubber
met de volgende fysische waarden:
- hardheid : 65 ± 5° shore
- treksterkte : > 17 N/mn2
- rek bij breuk : > 500 %
- veroudering na 7 dgn.
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43

43 02

43 02

Ol
0203

43 03

43 03 Ol
Ol

43 03 02

43 03 03

02

01 Een afschrift van het keuringsrapport van staal. als
bedoeld in artikel 43.05. Ol lid 03 van dit bestek. moet
door de aannemer bi men 2 weken na het gereedkomen van de
keuring aan de directie worden verstrekt.

CONSERVERINGEN STMI.W:RK

01 Voor conserveringen van staalwerk is van toepaSSing
hoofdstuk 56 van de Standaard 1995 en dit bestek
("Technische bepal ingen conserveringswerk.en").
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43 04 RISICOVERDELINGEN GIIIWlTIES STAALWERK

43 04 Ol 1W1EN.DEURENENGEVElS

02

43 05

43 05 Ol
Ol

02

43 06

43 06 02

43 06 03

43 07

43 07 Ol

Ol Aluminiumconstructies en de uitvoering hiervan dienen
geheel te voldoen aan en te worden gegarand~rd· volgens de
laatstgeldende "Kwaliteitseisen AluminiumRamen.Deuren en
Gevels·. samengesteld en uitgegeven door de Vereniging van
Metalen-RamenFabrikanten (V:M.R.L
Stal en ramen. deuren en gevels moeten voldoen aan\lMR
kwaliteitseiSen .stalen ramen 1972.

03
04

BIJBElIREN)EVERPLICHTINGEN STAALWERK

KEURING

Indien het fabrieR.Skeul''ingsdocument.als bedoeld inarti R.el
43.03. Ol lid Ol vanditbéstekontbreekt ...is. de .aannemer
verphchthet doorhemgelevE;rde staal te latE;nJceuren dOOr
een door ded'irettieaante WtjZE!nkeuringsinstantie.
De betreffèl1(je keuringscriteria zijn de volgende:
a. de vloeigrens:
b. de treksterkte:
c. de rek:
d. de buigproef:
e. de kerfslagwaarde :
f. chemische.analyse (produR.t analY5e)
De resultaten van de inl ia Ol bedoelde R.euringmoeten in
een keuringsrapport. worden·vastge lêgd.
Gelaste onderdelen zodanig opstellen. dat de juiste vorm en
afmetingengeeontroleerd kunnen worden.

BOI..IWSTOFFENSTMLWERK

STALENROOSlER.$·EN GEPERFa:nRDEPLAAlSTMl.flROfiIElEN

Ol Stalen roosters VÖOf'bordessen.en traptreden moeten•zijn
opgebouwduit zo minmogehjR.ingeSnecten dra,agstavenen
moeten voldoende stijfheid bezitten. De roosters moeten aan
de bovenzijde voorzien zijn van een antislip.verta@ing.
De.zijkanten van deroosterelementen moeten.zuiver haaks op
de verdeel staven .zijnaangebracht. zodat biJeen juiste
1igg;ng opdedraagkonstrtlktie eenÇJOèdeaansluiting tussen
de elementenwordt ..verkregen. Roosterklemnen•moeten speei -
aal zijn aangepast aan het roostertype.
Geperforeerde Plaatstaalprofielenvoor· bordessE;n·en trap-
tredenmoe:ten zijnantislip veiligheidsroost.ers type 03 of
geliJkwaardig. De.profielenmpetenlXls tegenel~araan·
sluiten en voldoendestijfhéidhebbe!1.De bevestigingsmid-
delen moeten Zijn aangepast aan het profi el type.

BEYESTIGINGSHIOOEl:.EN

02

Ol De staalkwaliteit van de verzinktebevestigingsm;ddelen
moet zijnS.a.

01

HEET· EN ·~··STMuiRK

STALENONDE.RDElEN

De hoeveelheden met.de eenheid "kg"betreffen het theore-
tisch gewicht· vancte .bhjvende onderdelen.
Bij de berekening van hetgew;Cht wordt uitgegaan van een
volumieke massa van 7850 kg/lll3.

mailto:antislip.verta@ing.
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Het gewicht van eventuele conserveringen en afwerklagen
blijft buiten beschouwing.
lonodig het gewicht van onderdel en d.m.v . weging op het
werk vaststellen.

EISEN EN UITVOERING LAS\rBK

ALGEMEEN

01 Het laswerk uitvoeren in een overdekte. goed geventileerde
ruimte.
Indien niet in een overdekte ruimte kan worden gelast.
het laswerk beschermen tegen neerslag en wind. dan wel het
laswerk afstemnen op de situatie ter plaatse.
Het laswerk bij een omgevingstemperatuur van 6" celsius of
lager kan in bijzondere situaties onder nader door de
di rectie te ste llen voorwaarden worden toegestaan.
De lassers dienen te voldöenaan de bekwaamheidseisen.
zoals d in het normbladNEN-EN-287-1U993L .
Ten daarvan kan de directie de aannemerverzoek.en
nader op te geven proefstukken te vervaardigen.
Lassen moeten worden gemerkt met het merk van de betrèffen-
de lasser en worden voorzien van datum.
Voordat met lassen wordt begonnen de samen te stellen
onderdelen hechten en alle voor het lassen van de naden van
belang zijnde afmetingen controleren.
De lassen moeten doorgaand en rondomworden gelegd. De las-
naden volledig doorlassen en afhankelijk van de lasvorm van
een tegenlas voorzien. Ondetbrekingen in het lasproces zijn
toegestaan als ten minste 50 % van de doorsnede van de las-
naad met lasmateMaal is gevuld.
Lasnaden mogenslechts voorkomenop plaatsen. die op de
tèkeningen zijn aangegeven. De in het bestek genoemdeen/of
op tekening aangegeven lasnaaddiktes mogenniet worden
onderschreden. .
De aannemer dient passende maatregelen te treffen omhet
naderhand richten zoveel mogelijk te vermijden. Ingeval na
het lasse 'cht of gevlakt moeten worden.
dient dit te geschieden .. Richten door
verwarming is slechts geoorloofd na overleg met en verkre-
gen toestetming van de directie.
Lasspetters en Slakken verwijderen.
Mechanische nabehandel iog van 1asnaden zoveel mogeI i jk ver-
mijden. Indién plaatselijk een lasnaad toch moet worden ge-
gutst. dient deze eerst te worden nageslepen alvorens met
het '1011 assen magworden begonnen.
Met uitzondering van de platen t.p.v. de zinkvoegen. mag de
toelaatbare plaatsafwijking Van platen ten OPZichte van
elkaar. ter plaatse vän de montage-las. maximaal een zesde
van de kleinste plaatdikte bedragen met een maximumvan 3
IIJIL Voor de platen t.p.v. de zinkvoegen mag de maKimale
afwijking 1 llIIl bedragen. .
De toelaatbare 'jking van de wand van buizen ten
opzichte van elp 1aatse van de montage-1as mag
maximaal een zesde van de kleinste wanddikte met een
maximumvan j llIIl bedragen.
Langsnaden in buizen ter weerszijden van een rondnaad ten
minste 300 llIIl laten verspringen.
Voor het maken van rondlassen in stalen buizen met een in-
wendige diameter kleiner dan 900 llIIl is het toepassen van
een anti -parel ring (of backing-strip) in plaats van een
tegenlas toegestaan.
Ter plaatse van de te maken lasverbinding moet het opper-
vlak van de te lassen onderdelen over een breedte van ten-
minste 10 llIIl aan weerszijden van de te maken las schoon en
droog zt jn en zonodi9 worden ontdaan van vocht. roest.

02

03

04

05

06

07

08
09

10

11

12
13

14
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15
vuil. vet en olie tot aan de reinheidsgraad Sa2 of St 2.
overeenkOOlStigde Zweedse norm ISO 8501-2 (SJS 055900.)
Waar tengevolge van het aanbouweneen spleetQPtreedt op
een plaats waar een hoeklas moet worden gelegei, moet de
keelhoogte met de spleetgrootteworden vergroot tot een
maxÎlIUIlvan 2 rrm.
De eventuel e voorwarmtemperatuur di ent op ca. 75 rrm van de
1as gemeten te worden.
Het voorwarmenop temperaturen < 500emag d.m.v . branders
geschieden .
Het voorwarmenop temperaturen 2: 50°C·moet d.m.V.
weerstands verhitting of infrarooctstralersgeschiecien.
waarbij het temperatuursverloapin het werkstuk continu
gemeten en geregistreerd di ent· te .worden.
Het aantal opnèmers is:
tot3m : 2 opnemers. gelijk verdeeld
3 - sm : 30pnemers.gelijkverdeeld
5 - 16m: 4opnemers.geUjk verdeeld
> 16m: I opnemer per4m lengte.

LASNADEN

16

Ol De hardheid van de lasnaden moet voldoen aan het
volgende:

- HV:s; 350 HVIOvoor waterstofgehalte smlllOOgr
neergeslJl)lten lasmateriaal :

- HV:$380 HVIOvoor waterstofgehalte:S3ml/lOOgr
neergesmoltenlasmateriaal.

Ol Opslag en behandeling electroden volgens opgave fabrikant.

INFClWlTIE -OVERDRACHT lASWERK

KElRINGSRAPPffiTEN

01 Een afschri ft van het keuri ngsrapport van de proefl assen
en een afschrift van het keuringsrapport van het defini-
tieve laswerk. als bedoeld in artikel 43.25.01 lid 07 van
dit bestek moeten door de aannemerzo spoedigmogel ijk na
het gereedkomenvan· het betreffende onderdeel van het werk
aan de directie worden verstrekt.
Een afschrift van het keuringsrapport van de gerepareerde
lassen. als bedoeld in artikel 43.25.01 lid 09 van dit
deel bestek moet zo spoedig mogelijk na het gereedkomen van
de reparatie van de las aan de directie worden Verstrekt.

lASPLAN

02

Ol Uit€!rl i jk \fier \Veken.llooJ: de dag waarop ~ ..laswer.tzallln-
heden wordt aangeVangen. dlentdeaannemer een lasplan in
bij dediTeictie. Het lasplan wordt voor dit onderdeel van
het werk aangemerkt als een gedetaiHeerdwerkplan in de
zin van paragraaf 26 1id6 van de U.A.V.
In het 1asplan dienen de volgende gegevens te .worden
vermeld:
a. de Wijze van opstellen van de onderdelen:
b. het gebruik vanhulpstukken~
c. de volgorde van het:hten en aflassen:
d. de lokatie waar het laswerk wordt uitgevoerd en de Wi.jze

waarop het laswerk tegen weersinvloeden wordt beschennd:
e. de lasmethode specifikaties.
In de in hC!02genoem:ie. "lasmethode specifikaties" dienen
te worden·vermeld:
a. de voorbewerkingen:

02

03
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02 ringscriteria.
De instelli ng van het U.T. "-apparaat i jken op een proef-
plaatje met 3 gaatjes. zoal s omschreven in de A.S .M.E. -V-
code. Het proefplaat je vervaardigen van het .materiaal waar-
in de te onderzoeken lassen ziJn gemaakt. Door middel van
dit proefplaat je een aantal niVeaus bepalen. die>als Krom-
menuitgezet worden op het scherm van het apparaat.
In plaats van bovengenoemde ijking mag ook gebruik worden
gemaaKtvan eventueel bij de Keurende instantie aanwezige
voorzetschermen. voorzover deze zijn gemaakt aan de hand
van de i n de A.S.M.E. -V -code omschreven proefplaten.
Bij het U.T.-onderzoek kan aldus onderscheid worden ge"
maakt tussen fouten die boven het 100 %-niveau vallen.
Cbo\!enstekromneJ ..·foutenoie tussen het 100%-ennet 50
%-niveauvallen.en föutendiëbel1eden hèt·· 5O%"niveau
vallen (tweedekrÖll'lllêJ.
A11e in de }asnaada.angetoonde fouten .di e totafkëUring
leiden. repareren. Deze fouten zijn:
a. algemeen:

fouten van twe€-dimensionaleaard. zoals scheuren.
verbindingsfoutenen onvolKomendoorlassingen (öl'lafhan-
ke1ijk van het foutni veau) :

b. U.T. -onderzoek:
1. alle fouten die boven het 100 %"-oiveauvallen indien:

- bij platen tot en met 20 lIJIldikte de fout lengte
groter is dan 6 lIJIl:

- bij platen van 20 toten met 60 lIJIldiKte de fout-
lengte groter is dan 113 van de plaatdikte;

- bij platen dikKer dan 60 lIJIlde foutlengte groter
is dan 20llJIl;

2. alle toutendte boven het 100 %-niveauvaHen.
doch ni etlanget zijn> dan de onder 1 9enoende lengte"
grenzen. ·en niet zijn gescheiden dOOr··ëenfoutlote
1as van 120 am 1engte:

3. alle fouten die tussen het 50 %- en 100 %-niveau va1-
len en waarvan de foutlengte groter is dan 20 lml:

4. a11eföuten die tussen: hèt .50%-00 •het ·lOO%-niveau
vallen. waarvan de foutlengte groter isdan6l1JIl.
doch kleiner dan. 20.lIJIlen·.nietgescheiden Zijn door
een foutloze las van ·.120 lIJIl··lengte.

Alle stompe lassen voor 25 %U.T. onderzoeken.

03

04

05

KEURING LASWERK, RöNTGEN·ONDERZOEK

oi Kwa1i fi katie van de foto's vi ndt plaats vol gens L UI.
Foto's met een kwaliteitscijfer 1 of 2 worden goectgêkeurd.
Foto'smet een kwaliteitscijfer 4 of5 leidentöt afkeuring
Foto's met een kwaliteitscijfer 3 goedkeuring of afkeuring
ter beoordeling van de directie.
Stompe 1assen steekproefsgewi js onderzoeken met behulp van
röntgenfoto's met een steekproefgrootte van 10 %. De te
onderzoeKen lassen zullen door de directie worden aange-
wezen.

02

01
02

KEURING LASWERK. HAGHETISCH(H.T.) ONlERZOEK

De plaatsen. welke U.T. onderzocht worden.ookM. T.
onderzoeken.
HoeKlassen en versterktehoeklassensteekproefsge·
wijs M.T.onderzoekenmeteensteekproefgrootte van 25 %.
De te onderzoeken lassen zullen door de directie worden
aangewezen.

KEURING LASWERK, U. T •• EN RöNTGOHJNOERZOEK

Ol Indien een las met behulp van beide onderzoeKsmethoden is
onderzocht ende resultaten strijdig zijn. geldt het vol·
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02

03

46

46 92

46 92 01
m
02

gende:. .
- voor de fouten genoeroclin art i ~e1 43.25. 02 1i d 04 onder
a. van dit bestek is hetafkeuringscritérium van het
U.T.-onderzoek bepalend: ..

- voor de fotiten genoeroclin artikel 43.25.02 lid 04 onder
b. van dit bestek is het afkeuringscriterium van het
röntgenonderzoek. bepalend voor de reparatie.

~I.ASWERK

LASEl.EI(11U)EN

Toevoegmaterialen voor elektrisch laswerk moeten zijn van
een door de Stichting Cootrolasgoedgekeurde kwaliteit en

op de te verbinden moedennaterialen.
dan4 UUf uit de ~jn

gehaald. mogenniet meer worden verlast, nada ze
opnieuw zijn gedroogd..
Toevoegmaterialen welke nat
meer worden gebruikt.

TEOlNISOlE BEPAlINGEN TEGEUroERK

EISEN EN UTIVOERING TEGEll.ERK

ALGEMEEN

03
04

'>::':'" "', , , ' ,. ',., ",','," ,. -: , .. :":"." ,.":>:::"

De te betegelen oppervlakken dienen stof- en vetvrij te
zijn en ontdaan van de cemerrthUid.
Vóór 1'1 van de .dient de ruimte tussen de
tegels 1119 en ter se van aansluitingen ter dikte
van de tegel vrij te zijn vari mortel. .
Het voegen niet eerder aanvangen dan 24 LlLlrna het ver-
11jmen van de tegel Sc • . .
De ruimten tl;lssen en achter de tegels dienen geheel gevuld
te zljn met mortel of lijm. . .
Er mag geen. tegelwerk worden verricht, indien de·
buitentemperatuur of de temperatuur van de bouwstoffen of
oppervlakken waarop tegelwerk wordt aangebracht onder de
5° celsius is.
Indeling van de oppervlaktebeoordelingsgroepen:
groep 1 - tegelwerk met eerste kwaliteit tegels en smalle

voegen (3-5llf1l.) of tegels tegen elKaar. zonder
voeg; .

groep 2 - tegelwerk met eerste kwaliteit tegels en
voegbreedte vrij;

groep 3 - tegelwerk met tweede kwaliteit tegels en
voegbreedte vrij.

05

Vlakheidstolerantie
bij een onderlinge
afstand tussen· meet~
punten. .
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46 95 01

46 96

46 96 Ol
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06
07
08

Tegellijm met behulp van een kamverdelen.
Geen kleinere tegels toepassen dan halv!'?tegels. De
gesneden zijden slijpen.
De tegelsmreten worden gelegd in een liggend verband. De
richting Van de lintvoegenmret zijn t:venwijdig aan-ende
richting van de stootvoegenmret zijn loodrecht op de
tunnelvloer.
De tt:gelv!'?rdeling t.p.v. de sparingen bepalen LO.m. de
directie.
De reflecterende bekledi ng moet voldoen aan de volgende
eis:
- De ruimtelijke verdeling vanhetterilggekaatste licht

a a: 0.45:

09
10

L70
- a = L20 + -- • waarin:

2 x ts
L20. L70en L5d!'? hoeveelheid tetuggekaatst licht is
gemeten onder een hoek van 20. 70 resp. 5°. volgens Din
5036

RISICOVEROC!...ING EN GARANTIES TËGELWERK

GtlRANTIE TEGELWERK

Ol De aannemer garandeert het tegelwerk voor wat betreft de
hechting aan de ondergrond en de bestendigheid tt:gen
kapot - en •afvrieZen .
Deze garantie als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V.
1989 mret een verzekerde garantie te zijn en geldt
gedurende een periode van 10 jaar na de oplevering.

02

BIJBEHORENDE VERPUOOINGEN TEGELWERK

BEPROEVINGEN TEGElS

Ol Door TNO een onderzoek laten instellen naar de hechting van
het gelijmde tegelwerk . Deze proef 8maa 1 laten uitvoeren.
De door TNO op te stellen rapportage betreffende
beproevingen binnen één week na ontvangst aan de directie
verstrekken.

02

BOUWSTOFFEN TEGELWERK

TEGELS

Ol De tegels dienen te voldoen aan de volgende eisen:
- wateropname (eis: < 2.0 %. massa percentage) volgens
NEN~EN99:

- vorstbestendigheid. volgens NHHN 202:
- reinigbaarheidvolgensNEN-EN 106 ·en 122:
- slijtvastheid va19ensNEN-EN.154.
De tt:gél s moeten haakse kanten hebben.
De zijkanten van tegels. waartegen geen voegvulling of een
andere afwerking wordt aangebracht. di enen voorzt en te zt jn
van een glazuurlaag.

02
03

VOEGVIllIr«iSMASSA

Ol Als eisen voor de voegvulling gelden:
- wateropname::$8%. massa procenten:
- de voegvulling moet vorstbestendigzijn:
- de voegvullinçrmret dooizoutbestendig •zi jn :
- rei nigbaarheid volgensN'"'tN-EN106 en 122.
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Ol Als eisen t€steHenaan de lijm geldt het navolgende:
- treksterkte· ·.loodreçhtop-het tegeloppervlak .ten.lDi.nste

gemid<jeldO.75 N/llIllz.waarbiJde1aagstgeiDetenwaarde
nietkleiQer'1l1a'lzijn(ianG.5N/m2;

- wateropname<5. % -. m1;lssapercentage:
- pot-ltfe 2.uur.bij 20° Celsius:
- de 1i jm dient vorstbestendig te zijn.

46 97 MEET· .04 .~··TEGELWERK

46 97 METING

Oe hoeveelheid tegelwerk wordt bepaald door de theoretisch
oppervlakte van het te·. bekledenopperv 1al volgens de
tekening,

51
51 06

51 06

51 06 02

52

52 02
52 02 Ol

52 31

52 31 Ol

5232
52 32 01

or

TECHNISCHE BEPALINGEN.mOENVOORlIENINGEN

BWWSTOFFEN GIDEN\IO:RZIENINGEN

ffiASZAADMENGSEL

Graszaadmengse1 moet zi jn het B3-mengse1. zee 1s opgenomen
in de jaarl ijks verschijnende Rassenlijst voor Landbouwge-
wassen.

Ol Mengmeststofmoet bevatten:17 % stikstof;
17% fosfor:
17 % kalium.

TECHNIstHE •.•BEPAUN(iEN ••KUST •••••EN•••OEVERWERI<EN

EISEN EN UITVOERING KUST- ·EN~. ALGEMEEN

BEeAKENING

Ol In artikel 52.02.05 lid Ol van de Standaard 1995 vervalt
"ZOOm" en wordt vervangen door "400 m".

BEGRIPPENl<UST- ENOEVERWERKEN -K.UNSTS'I"OFFILTER.

KUNSTSTOFfILIER

m

EISEN ENUIJVOERING KUST- EN .~

AMlBRENGENKUNSTSIDFFILTER.

oi

02

..

De afzonderlijke·kunststoffilterbanendient.evenw'ijdigaan
de taludhelling te wo.. Pacht.
Het kunststofgaren dat .. . .. . .wofatande verbinding van
de afzonder 1i jkekunststofbanentot stal'ld .te brengen.
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03
di ent mintmaa1 dezelfde levensduurverwacht i ng te hebben
las het kunststoffiltervolgens artikel 52.36.02 lid 07.
De naai naad dient minimaal 50 +/- 5 mmvan de rand van het
kunststoffilter gemaakt te worden.of. indien. van toepassing
direct tegen de strook van ingeweven inslagdradenaan.
Kunststoffilterbanen die niet aaneengenaaid worden. moeten
worden gelegd met een overlap· vanten minste 1·m. .
Het kunststoffi lterdoek dient gedurende transport en
opslag goeden zorgvuldig te WOrdenafgedekt têneinde het
niet bloot te stellen aan ZOnlicht.
Indien het filterdoek individueel of van de rol gelegd
wordt. dienen de naden in .de richting parallel aan de
tunnel as gelegd te worden.
Bij toepassing van zinkstukken dienen de zinkstukken in de
richting loodrecht op de tunnel as te worden gelegd.

AANBRENGEN VAN STEENHAlERlAI..E~OP HET KUNSTSTOFFILlER

Steenmaterialenop het kunststoffi 1ter moeten diflrt na het
aanbrengen van het kunststoffi 1ter worden aangebracht.
De valhoogte van de bestorting mag niet meer bedragen dan
0.5 m.
Bij het aanbrengen van de steenmaterialen. oP.het kunststof-
filter mogengeen beschadigingen aan het kunststoffilter
optreden.
In de ondergrond mogengeen uitstekende. scherpe of harde
voorwerpen voorkomen. die kans geven op beSChadiging van
het kunststoffi 1ter.
Indien met behulp van een praktijkproef ophet werk kan
worden aangetoond .dat een grotere storthoogte van de aan
te brengenbestorting mogelijk. is dan de in lid 02 van dit
artikel gestelde waarde. dan mag de valhoogte van de
bestortri ng worden verhoogd tot die hoogte waarbij is aan-
getoond dat geen schade aan het kunststoffilter ontstaat.
tot een maximumvan 2.0 m.

04

05

06

07

Ol
02
03

04

05

EISEN GESTELD AAN HETRESULTMT - BREUKS'TEEN

Ol Voor lokale afwijkingen van de theoretische begrenzings-
vlakken zoals aangegeven omde bestekstekeningen geldt een
tolerantie van 0.25 m. verticaal gemeten.
Deminimale laagdikten mogenniet worden onderschreden. De
laagdiktes van de fractie B01200mmresp. 40-200 kg mogen
maximaal met 0.2 mresp. 0.3 m overschreden worden.

01 Bij het aanbrengen van breuksteen dient de keuze van de
uitvoeringsmethode en het materieel zodanig op elkaar afge-
stemd te zijn dat een regelmatige bovenvlak over de gehele
oppervlakte verkregen •Wórdt.
Indien tussen het aanbrengen van de verschillende bestor-
tingslagen erosie en/of sedimentatie is Opgetreden.1IlOet de
betreffendebestortingslaag zonder verrekening opnieuw
zodanig geprofileerd worden·dat· deze aan de voorgeschreven
laagdikte voldoet.
De taluds van stortstênen dienen vanaf de·onderzijde te
worden bestort •.

02

03

Ol De te verstrekken gegevens bijbestelling van de steen
dient te voldoen aanNEN 5laO.paragraaf 3 "Te verstrekken
gegevensfl•

INFffiMATIE·OVERDRACHT KUST- EK 00lERWERKEH
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52 34 02

5235
52 35 Ol

Ol
BREUKSTEEN.KEUlUNG TIJDENS DE PROOlJKHE

De aannelllèrverstrekt de <:11rectie. tijdens de •produktie ..van
de te leverenbreuksteenQe in .artikel .52,33.03 1id Ol van
de Standaard .1995 bl::doelde gegevens,

.. >,:",' .','.:: '" ",'::.' :.:

BEWIJS VM~· ••~·K~FILTER

In aanvulling op artikel .52.2~.021i(rOl Yande Standaard
}~~e~i~~O!fdh~AA1S Van oorsprong •van. het kunststof-

- de naam(nam~n) vimdeprooucen'tfen) ••vanhet(de)gar~(s)
en de hoofdc~ten van de. grondstoffen waaruit
het(deJgarenfs) •.is (zijn) vervaardigd;

- een beschri jvingof aanduiding van het •kunsstoffHter
betreffende;
- de· binclin9:
- deketting-en inslagdichtheid .inaanta 1 draden per m..

HetkunststoffiJt~r dient. indelengterichtingcont:tnuete
zijn voorzien vaneen merk .waaruit direct Of indirect de
herkomst.bl ijkt.

Ol

02

Ol

RISlCOVERDEllNGEN&l\MNTIEK&O .·wtRKEN· • ·KUNSTSTOFFILlER

BlIlWSTOFFEN

Met inachtrieming·val1l1etbepaaldein·de volgenàe •.leden
mogenbouwstoffen .• inaTwiJkingvaRI1etbepaa1de ••in
paragraaf 17 lid 2enpdragrijaf lBlidlvande •tl.A.V.
1989. dOQrdE:aann~WQrdenverwerkt .~rdat daaraan
een ·goe:dkeuring docwdedtrectie isvOQraf~n_
BouwstoffeIl. als~ldinJidOl.mog~slechtsworden
verwerkt .: lJa(iatdeaannetnerdooreigenonderl:oekOfuit
door derden verstrekte onderzoeksresultaten. heeft vast-

elddat de.bouwstoffenaande~stelde eisen voldoen.
trectte is bevoegd (JlJIllCll'lStersvan.(1einliàQl

bedoelde bOuwstoffen· te nemen en deze te ·onderzoelcel'l.: Het
~telde .inpal"i)graaf18Jecien2 tot en met 13 van .de
U.A. V. 1989 Jshierop van toepassing.

BEDRIJFSCONTRQlE~Lm

02

03

01 De aannemer·draagt zorg ..voor .debedrijfscontrole,
Hij is daarvoor verantwQordelij!c. Hij stelt de directie in
de gel~nhèiddeze controle te volgen. Hij stelt de
resultaten van debedrijfscontroleter bes"....hiklcing van de
directie.

01

BIJBEHmEN:lEVERPLICH11NGal·l(&O ~ ... ·~TER

BtlJR1~ .••I<l.lNSTSR'FFIl..TER

Tijdens. deprQduçtievaOleunstStpffiltel"s dient. van elke
5000m2 .kunststOffi ltereenbedrijfscontrole tewPrdefl
verrichtaarwaancle ••treksterk1:e ..•·.de.·~rstand.··tegen
doorstrc:xningen ·de9ronddichtheid .•.vol~s de j n •artikel
52.36.02 <van ditbest€kJgenoerocle proefenlof l1QI'IIlel1'
Indien de .fabrikant .besChilet over.eenjntel'Tl·.kwaliteits~
bewalöngssysteem UKBJmoet. in overleg met de directie
enlofkeuringsinsti'tuut, .aan~ehandvanhetdOorde
fabrikant()\lel"'teJeggenlKlhSjlsteem.!1îi9egaanmoet .worden
in hoeverre gebruik.lcan·.worden . t van dit IKB-systeem.
In geval van gebruik dient het ... -Sys~voorde
di rect ie enlof het keuringsinstituut toegankelijk te zt jo.
Indien de fabrikant gebruik maakt vanonder certificaat

02

03
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BLADNR. : 334

HFDPARARTLID
STK

52 36
52 36 02

52 36 03

523604

52 36 05

geleverd garen. dan kan de kwaliteitscontrole van het garen
daarop afgestemd worden.

BWWSTOFFEN KUST-EN OEVERWERKEN

EISEN KUNSTSTOFFIl TER

Ol
02

Demassa van het kunststoffi lter'doekdient ten minste
400 gramlm2te bedragen.
De treksterkte (zie hoofdstuk 02. proef 208) van dit
bestek) moet in kettingrichting ten minste 60.0 kN/men in
inslagrichting ten minste 60.0kN/m bedragen.
De rek .bij breuk of minimaal vereiste treksterkte (zie
hoofdstuk 02. proef 208 van dit bestek moet in ketting-
richting kleiner zijn dan 20%en in inslagrichttngkleiner
dan 20%.
De.weerstand tegen doorstroming van water wordt bepaald
volgensontwerpnormNEN 5167enUit9ectrukt in kps.
De waarde van k ps magten hoogste 25mm bedragen (bijeen
filtersnelheid van 10 mmoS tot de macht -1).
waterdOOrlatenctheid 18 l/m2/sec (NEN5167).
De gronddichtheid i n droge toestand .. bepaald volgens
ontwerpnormNEN5168 en gekarakteri seerd door de porie-
grootte O(p),moet voldoen aan:
0(90) moet kleiner zijn dan 180 micrOllleteren groter Zijn
dan 100 micrometer. Geen van de individuele waarden mag
groter zt jn dan 350micrömeter.
De breedte· vandeafzoncterlijke· kunststoffi lterbanen •moet
ten minste 5.00mbedragenmeteentoelaatbare afwijking
van +0.10 m en -O.lOm.
De levensduurverwachting van polypropeengaren in het
kunststoffi lter .moet worden gekaraktertseerdals type B
overeenkomstigontwel"pnormNEN5132.
Het kunststoffHter·· maggeenfabritaÇlefouten vertonen.
Lussen van het·k:unststoffilter. voor bevestiging van
wiepen mogentijdenscte vool"bewérkingvan de mat en het
afzinken .van dernat niet loslaten of afbreken.
De lussen mogentijdens de levensduur van de constructie
niet afbreken of zodanige vervormingen aan de constructie
veroorzaken dat hetkunststoffilter niet meer aan de eisen
met betrekking tot de gronddichtheid en de weerstand tegen
doorstroming voldoet.
Het kunststoffi1terdoek dient te bestaan uit geweven
polypropeen.
De doordrul<kraCht van het kunststoffilterdoek dient ten
minste 1000 N te bedragen.

03

04

05

06

07

08
09

10
11

oi De gemiddelde dichtheid van breuksteen moet ten minste
2600 kglm3 bedragen. met minimaal 90:% van de stenen met
een minimale dichtheid van 2S00kg/m3 .. Dit dientgecontr0-
leerd te worden conform NEN5186. waarbij 10dichtheids-
bepalingen plaats dienen te vinden op verschillende
willekeurige geselecteerde stenen. De stenen dienen een
volume te hebben van·minimaal·50 •mlo
Indien een. steen te groot is .. dient een· representatief· deel
van de steen met een volume van ten minste 50 mI te worden
getest.

BREUKSTEEN. STERKTE

01 De breuksteen moet een minimale samendrukbaarheidssterkte
hebben van 80 N/mm2volgens ~ C 170.

BREUKSTEEN. SlIJfVASTHEID
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HFOPARARTLIDSTK

52 36 06

52 36 07

52 36 08

52 37

52 37 01

52 37 02

52 37 07

01 De s1tjtvastheid van de breuksteen .•volgensASTMC 131..
moetvoldoen aan de eis dat het verl i espercentage maximaal
30%bedraagt bij testen volgens de "Los Angeles Abrasion
Test", ASTMC-535.

BREUKSTEEN.CHEHISCHEBESTENDIGIEID

Ol De bestendigheid van de breuksteen moet voldoen aan de eis
dat het ved iespercentagell1axill1aal· 15%bedraagt bij testen
volgens de ASTMC-88: "MagnesiumSulfate SOlJnctnessTest".

BREUKSTEEN •. VORM EIS

Ol Demaximale aflTletingvan. desteén .magniet groter zijn dan
2,5 x de minimale. afmeting.

BREUKSTEEN. 5mlERINGtN

Desorteringen dienen te voldoen aan de eisen zoals gesteld
in NEN5180. paragraaf 5 Eisen, subparagrafen.5d.1 •. 5.1.2
en 5.1.3.

Ol

Ol

MEET· ·EN~IQJST -EN OEVERWE"RKEN

BREUKSTEEN •. KEl.IUNG ALGEMEEN

In aanvullingopartikel·52.37 .01 van de Standa3td.1995
wordtbepaal(jdat bovendienk~ril19ê"ltij<lensdeproduktie
wordenuitgevClel"d;ditj)ve~kanstigartike152.37.03 .en
52.37.04 van de Statldaal"d 1995meteen frequentie van
respecti evel i jkeenmaalper2000 tQnoflkeuril19enper
scheeps ladil19 Jindien vantoepassingJ .. DegrQlJtste
hoevee1heidkeuringendat .hieruii" volgt is maatgeven:L
looien de .DroduÇtievanbreuk~teenkleinerdan 1000 ton in
niet aaneeÎ1geslj)ten perioden plaatsvindt, .kandedirecti e
de frequentieverhogentottenhopgste •het tweevoudige.
rl~e~:~~d~:~Z. te geschiedenconfonnNEN .5180,paragraaf
De.keuringsc:riteria vOOr(je .specificaties ·korrel-en
massaverdel ing .. vonneis en dichtheid voor breuksteen zijn
als volgt:
- Korrel- enmassaverdeling:
confonnNEN 5180.sUbparagrafen 6.4.1 en 6.4.2:

- Vorm eis:
het gehalte •.aan. steenstukken •. dat niet vol doet mag niet
meer bedragen dan 20%<mlm). De vorm van desteeflstukken
dient van tenminste 50 aselect volgenssubparagraaf
6.2.3.3 van NEt-!5180 genemensteenstukken van de grootste
fradiewaarvoor een eis geldt teworcten bepaald volgens
NEN5183: .

- Dichtheid:
confonnNE!'lS180.. SUPparagraaf 6.4.6.

BREUKSTEEN. KEURING .I>k AANVOER

Het aantal keu als bedoeld in artikel 52.37.05l1d Ol
van de Standaard 995·bedraagt: gemiddeld 1 per 1000 ton.

02
03

Ol

Ol Indiende directie overgaat tot keuring van·bouw$toffen
volgens artil::eL52.J,4.01IiÓ03{vanditbestek)moeteen
monster van ten minste 10 m2overdE;vol1eproctLlCtiebreedte
en met minimale lengte van 1 mgenomenworden uit een
schoon en onbeschadigd stuk kunststoffi 1ter.
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HFD PAR ART LID
STK

52 37 09

53

53 02

53 02 01

5303

53 03 01

53 06

53 06 03

5333

53 33 02

5335

53 35 Ol

02 Uit het monster moeten in totaal 10 proefstukken worden
geknipt. waarvan 5 proefstukken voordeinslagrichting en
5 proefstukken voor dekettingrichting, Deze proefstukken
worden op willekeurige plaatsen genomen. regelmatig
verdeeld over de lengte en breedte uitgezonderd een strook
van 200 lIJlI vanuit de 4 zijden (zie ontwerpnormNHI 5167 en
ontwerpnormMEN5168,)

METING VN4HEJ PROfIEL

Ol 1ndien de meting van de hoogten door handpei lîogen
geschiedt. di ent ·l1et te. gebrui ken handlOQdte. zijn
voorzien van een metalen bol. of ronde koot· van vol doende
zwaarte en afmeting ..E.e. a .. ter goedkeuring van de
directie.
Peilen met het handlOO(j·dient tegeschiederropgelijke
horizontale afstanclèrr van 1.0 m en met een verticale
nauwkeurigheid van O.lm.

TECHNISCHE BEPALINGEN REMMING· • MNLEG' EN GELEIDEWERKEN

EISEN EN UITVOERING SfAALWERK

SNIJWERK

Ol

02

Snijwerk zodanig uitvoeren dat kromtrekken van de te
scheiden onderdelen wordt voorkomen.
Bij snij-en boorwerk de bramen verwijderen.

INFORMATIE·O\lERDRACHf STMLWERK

CONSERVERINGEN

Ol Voor conserveringen van staalwerk zie hoofdstuk 56 van de
Standaard 1995 en van dit bestek "Technische bepalingen
conserveringswerken" .

Ol

BruWSTOFFEN STAALWERK

Kl:lNSiSTOF BLOKKEN EN GLIJSTRIPPEN

In aanvulling op artikel 53.06.03 van de Standaard 1995
moet het kunststof vervaardigd zijn ineen zwarte kleur.

01
02
03
04

INF'ORMATIE .OVERORACHTREMMI~

I<ElJRING ·IWDIOOT

Haràhoutwordt gekeurd volgens de K.V.H.1980 tFJI 5461.
Keuring van het hardhout geschi edt op de werf c.q. zageri j .
De aannemer stelt de directie tijdig in kennis van het
tijdstiP .••waarophet .haràhout ter >keuring gereed ligt.
6oedgekeurdhout.waarvan .nademand bij.clè ver- en
bewerking blijkt. dat het verborgen gebreken vertoont.
wordt alsoog afgekeurd. De aJ;lnnemerlevert voor ti jn
rekening vervangende hOeveelheid.

BIJBE:JiCRENDE VERPlIOil1NGEN

VERVOER TOEZICHTHlllDENO PERSONEEL

01 Tijdens de hei - en montagewerkzaamhedenop elk gewenst
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HFO PAR ART LIDSTK

53 36

53 36 01

53 37

53 37 Ol

54

54 41

54 41 Ol

54 42

54 42 01

54 43

54 43 01

tijdstip de vertegenwoprdiiJ€rs van dedlrectieopeen
desbetreffend verzpekonmiddell ijk vervoeren tussen de wal
en het werkvaartuigof omgekeerd.

BOOWSTOFFENREHMINGERKEN

HAROHOlJf

Ol Hardhout moet azobé Zijn. Het azobé dient afkomstig te zijn
van. de Lophira aJata .BANt(S..ex .GAERlf4 ••. f. uitwest~Afrika,
zoals omschreven in NENI015...enmoet vol(jpenaan
kwaliteitSMasseA volgens de kwa1iteiF§n()rmNEN5480•(B3)
met daarop. devoliJ€ndeaanvulliogenenlofwijzigingen;
- nagenoeg hartvrij ; niet toelaatbaar;
- doOr het hart gezaagd .. ; niet toelaat;baar:
- ingegroeide schors Of bast; niet toelaiitbaar;
- scheluw ni et toelaatbaar':
- hol niet toelaatbaar.

MEET· EN'JERREKENMEllIOOEREHMING./ERKEN

KlEVEEUI:IOSBEPALING

01 Oe hoeveelheid azobé wordt berekend als de theoretische
inhoud van het omschreven prisma van de op werktekeningen
aangegeven delen.

TECHNISCHE BEPALINGEN BETONREPARATIE

BEGRIPPEN INJECTEREN VAN Sa-IEUREN .IN BETON

ALGEMEEN

01 Onder injèCteren .worytt.•verstaan;
a. het onderdruk inbrengen van i njecti evl oei stof:
b. het zonder druk vol laten lopen met injectievloeistof.

EISEN EN UITVOERING INJECTEREN VAN SCHEUREN IN·BETON

ALGEMEEN

01 SCheuren breder dan lllJll.roogen. tenzij anders in het
bestek
vermeld. in bovenvlakken worden geïnjecteerd door het laten
VOllopenmet inject ievloei stof -'.waarbij ..tijdens het zakken
van de injectievloeistof steeds injectievloeistofmoet
worden
toegev()egd.
Overige scheuren; njecteren door het ·oncter druk inbrengen
van injel::tievloeistof.
Insluitingeovan lutht voorkomen. .. ....
Niet injecteren. bi jeenomgevings· .enondergroodtemperatuur
lager dan+l0~ C.
Gemengdehars na 75% van.depotlife. aan detem-
peratuur van oé.te repareren betonconstructie.
verwerken.

02
03
04

05

INFCRMATIE·OVERORAOff lNJECTIEVLOEISJOf

Pl«WKTGEGEVENS
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HFD PAR ART LID
STK

54 45

54 45 01

54 45 02

54 45 03

5446
54 46 01

54 47

54 47 01

56

01 De identiteit van de toe te passen bouwstoffen vóór de aan-
vang van de desbetreffende werkzaamheden bepalen.
Uit debepa 110g aantonen dat de bouwstoffen overeenkomen
met die waarop de geschiktheidsproeven zijn uitgevoerd.

BIJBElfJ90E VERPlICHITNGEN INJECTIEWERl<ZAAHHtDEN

BEMONSTERING EN GESCHlK1tlEIDSBEPALING

01 Tijdens de werkzaamhedendagel Uks een ongemengdmonster
van 200 an3 van de injectiehars nemen en tot het. eind van
de dag bewaren.
Verdeeld overeen dag en per dag ten minste 5 monsters van
elk 20 an3 .van de gemengdeinJectiehars~en.vandeze
monsters de menging en verhouding controleren. Tevens de
verharding controleren.

02

01
02
03

Boorkernen nemen.vanoegelnjecteerde. scheur.
Boorkemenmakel'l na minimaal·.48 .uur verharden. De diameter
van de boorkern moet tenminste 50 sm bedragen.
Van.de boOrk:ernenvaststeUen:
-de scheufwijdte:
-de hechtsterkte volgens artikel 54.45.03 lid 03 van dit
bestek.
-ce vullingsgraad volgens artikel 54.45.03 Ho 04 van dit
bestek:
De waarden optekenen i n een regi ster en dit aan de di rectie
verstrekken.

EIGENSCHAPPEN··vAN IN.JECTIEVlOEISTOF

01 De potlife moet in relatie met de omgeving en het beton ten
minste 10 minuten bedragen. Bij systemen waarbij de hars
vooraf wordt gemengd. moet de potlife ten minste 20 minuten
bedragen.
De viscositeit moet voldoen aan de eisen gesteld in tabel 1
van de normAS1MC 881.
De hechtsterkte bepalen volgens norm ASTMC 882. Deze moet
minimaa1 1 N/mrnZ bedragen.
SCheuren. bij vul1 i ng vanaf 2 zijden. moeten 100 .% gevuld
zijn.

02
03
04

BOOWSTOFfENJNJECTIEVLOEISTOF

GRONDSTOFFEN

01 De grondstoffen-mengselsamenstellingen van de leverancier
aanhouden.

MEET-EN VERREt<ENMETHOO INJECTlEWERl<ZAAHHtDEN

HOEVEELHEIDSBEPALING

Ol
02

Scheurlengt:enwordenbepaald doormeting in het werk.
Inje..""tievloeistof in liters wordt gemeten in de verpakking
op de plaats van verwerking.
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KFO PAR ART LIDSTK
56 12

56 12 07

56 13

56 13 01

56 14
56 14 01

56 15

56 15 02

56 16

56 16 01

56 16 02

EISEN EN UITVOERING CONSERVERINGSWERKEN • BETON

HYDROFOOEREN

Ol Het te hydrofoberen oppervlak moet:
- vrij zijn van vet, vuil en los zittende delen:
• droog zijn. tenminste 24 uur niet in aanraking zijn
geweest Illèt water.

De twee lagen hydrofobeenniddelnat<in rJataanbrengen.
De temperatuur van de buitenlocht. het. oppervl ak waarop het
hydrofobeermiddelmoet .worden aangebracht en het
hydrofobeer-
middelmoetl;ggen tussen de 10° en 25<>Celsius.

02
03

INFOOMAnE~OV8WRACIiT HYDROFOOEREN

KEURINGSONDERZOEKHYOROFOOEERMII'lDEL

Ol De resultaten van de keuring vanl1et hydrofooeenniddel
als bedoeld in artikel 56.15.02yan dit bestek. vopr
aanvangvan de werkzaamhedenoverl eggen aan (je di rectie.

RISlCOVERDaING EN GAAANTIES CONSERVERING$W5RKEN ·BEroN

GARANTIE

01

02

De aannemer garandeert de deugdelijkheid vaT'!de door hem
aangebri:\QhteCO!'lSeryering.
Deze garantie als bedoelcl in paragraaf 22 van de U.A.V.
1989,geldt voor een periode van·drie jaar.
De garantieperiode vangt aan OIlllIiddeJlijk na ·de.d(j9>waarop
het werk overeenkomstig het bepäalde in paragraaf 10 van de
U.A.V. 1989.als. opgeleverd wordt beschOU1Nd.

BIJBEHCREHDEIiERPLICHITNGENcOHSERVERINGSWERKEN • BETON

KEURI~CJtK HYDROFll3EERMIOOEL

Ol De aannemer di ent d.m.v . een keuri ngsonclerzöekaan te
tonen dat het toe te. passen hydrofooeenniddel·voldoet aan
de eisen als bedoeld in artikel 56.16.02 lid 01 van dit
bestek.
Het onderzoek uitvoeren overeenkomstig het rapport BSW
93/26 (Aanbevelingen voor de Keuring van hydrofobeennid·
delen volgenS de eisen van de BoLWltenstRijlc,swaterstaat)
Het in l'id Ol bedoeloe onderzoek behoeft niet te worden
uitgevoerd itldiende aannemer een eerder opgesteld
keuringsrapport over legt van een keuMngsonderzoek dat
niet langer' dan 2 jaarvoorafgaëlndeaan de hydrofobeer
werkzaamhedenheeft plaats gevonden.

02

BOUWSTOFFEN CONSERVERINGSWERKEN •. BEJ(ft

B<l.MSlOFFEN

Ol De te leveren bouwstoffen in. gesloten bussen op het werk:
aanvoeren. waarna de bussen door of nal!lènsde directie
worden gemerkt.

HYDROfOOEERHIDDEl

Het hyclrofobeenniddel moet voldoen •~n de~i sen gesteld •i n
..Aanbevelingen voor de Keuriog van hydrofóbeennidde 1en

Ol
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HfD PAR ART LID
STK

56 22

56 22 01

56 22 02.

562203

volgens de eisen van de Bouwdienst Rijkswaterstaat"
rapportnr. BSW-93/26.verSie december 1993.

EISEN EN UITVOERING CONSERVERINGEN • STMI..WERK

ALGEMEEN

01 Stralen en conserveren uitvoeren .in ..een. geslotenf!.limte.
waarin de relatieve vochttgheid ende tenperatuur regelbaar
zijn.
Voor zover niet anders bepaald. tijdens de behandel ing in
de ruimte. een relatieve vochtigheid.gelijkèlan of lèlger dan
70%en een temperèltOOrgell jkaanofhoger dë.lnlûoCelsi us
handhaven. .
De eerste verflaaQzos~l.moge .nah~tst!'alen, gM't;-
en stofvrijmakenaanbry;ngen.l.. ..het
het straalwel't ·gedurendéeenla~reperiode
overstaan.zPdanigeconditioneringsmaatregelennSil\éndat
het gestraalde werk voldoet aan de eisten aanzien van de
straalreinheid •op het momentdat de eerste verflaag wordt
aangebraCht.
Inde ruimte waar wordtgeconserveerdltJögen geencoostruc-
tie- en/of $traal~tkzaarohedenplaatsvinden.Derujltlte moet
stof arm zi jn .en zijn voorzien van .enafzui gapparatuur .
Gedurendedewe!'tzaafllheden .inde tn 1tdPI. g~
ruimte temperatU\.lrenrelatievevochtigheidvastleggen( 24
uurs registrat iË}'. Deplaa.tsvande .•r~istratie-apparatuur
moet zo.wotdengekozen •datdegemeten~ardfID
representatief zijn. VOOrde genele •ruimte .••Deapparèltuur
plaatsen in een te verzegelenOlllkastingdiet~vens
voldoende afscherolingbiedt tegenstof.· verfnëvelen
dergelijke.
De regi stratie-apparatllur moet Volgens· de· opgave van de
leverancier recentelijk zi jn gei jkt .
Delen en. vlakken die niet mogen.worden gestraalden
geconserveerd. op deugdelijkewijfeafsçhennell'
Ten behoeve van·montagelassen inreectsgeconserveer'de
constructiedelen een. strook ter breedte vanlOOll'Ulter
weerszijde van de te maken las onbehandeld laten. ··Na.het
aanbrengen van de montagelassen deze stroken. stra len tot
een reinigheidsgraadSa 2}12enbèhandelenvolgenS het
voor het betreffende constructiedeel voorgeschreven
systeem.

S1RALEN

02

03

05

06

Ol In afwijking van arti~eL56.22.01. lid 02van de Standaard
1995moet de oppervlakteruwheid •(Rz waarde) van .·hèt
gestraa lde QPPervlak ten minste 50 pm en ten hoogs~e100
J,Sll bedragen. De peak-count (Pc) moet minimaal 30 per cm
bedragen.

000l:i VER.fl.AA.G)IKTE

In afwijkinglfanarti kel56.22.11 van deStandélard
1995 geldt dat de laagdikte .biJgrotere dan de volgende
afwijkingen •••gecorri geerd·.·moet·.worden·:
a. meer dan 5%vande}aagdikt€flletingen. tenwaatde van 100%

enmeeroovendevoorgeSChreven laagdiktenaangeven;
b. meerdan2~ van. de •.1aagdiktE:llletingeneenwaar<lE;van

25%-100%boven~ voorgeschreven laagdikten allt'lgeven;
c. de laagdiKtemetingende laagdikte met 20%of meer

onderschri; .
d. meer dan . van de 1aagdiktemetingen een waarde van

10%-20%onder de voorg~chreven.l aaQdiktea~ngeven;
e. ondanks het onder at/m dgenoende zich tengevolge van

Ol



92.40.03R Calandtunnel werkbestek Besteksdeel BOO-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BLADNR. :

HFDPARARTLID
STK

56 22 04

56 22 05

5623

56 23 01

56 26

56 26 01

5627

56 27 Ol

57

over- of onderSChrijding defecten indeconserverings-
1agen voordoen.

CONSERVERINGDAH- JCQMBlWANDEN EN SIDlPElRMM

Ol De teervrije epoxymdet als volgt worden aangebracht:
- prilnel' : 1 1aag met een droge 1aagdi kte van termi nste

75 micrometer:
- coating: twee lagen met een droge laagdikte per laag van

tenminste ·150 micrometer.

THERKISCH VERZINKEN

Ol Voor het ttu?rIllisch.verzinken van OOutenenmoerenzi jn .van
toepassingNEN 2693 en de praktijk-richtlijn NPR2691.
Bouten.enmoerefj onmiddelijk.na het.ver1aten van het
Zinkbadcentrifugerefj.de moeren.na7tappen en ....(je
schroefdraad V~nde bouten naoor'stelen.
Voor het. verzinken van overige. staal onderdelen ·zijn van
toepassingNEN 1275.

02

IHFl:R-tATIE -OVERDRACHT ~VERING·· -. ·STMLWERK

DROO::VERf=tAAQ)Ilö'E

Ol Een keurirl9sctoeument!'mopste llenwaari n .minimaal. het
vo1gendewPrdtvastge:1egd:
- constr\.lctie·ootierdeelwaarop demetingen zijn verricht:
-resultaa-r.vqrldemetingen :
- gebruikte meetaPParatuur:
- naamvan cfegeneWledemetingen heeft .Uitgevoerd:
- datum van detnètingen:
- handtekening. van de voor de kwaliteit verantwoordelijke
persoon.

Ol

OOJWS'l'OFFENC~vauNG. STAALWERK

AANMAKEN \IERFPROOlJICIE

In aanvullingapHoofdstuk.56,26.Ol. lid· 02 van.de
Standaard 1995 ts het niet toegestaan. ombij
twee-componenten"prodllkten deelhoeveelheden aan te maken
uit standaard verpakkingenenlof het mengen of toevoegen
van nt euw aangemaakte met reeds aangemaakte verf.

Ol

MEET- EN~CONSERVERING -STAALWERK

DROGEVERFtAAIilllQE

In afwijking van artikel 56.27.03 lid 02 van deStandaard
1995 ts de aannemer verantwoordelijk voor de uitvoering en
het.vastleggen van de laagdiktemetingen.
Het aantal laagdiktellietingen per contro1evlê}kbedraagt
tenminste:
- 10metirlgen per mt voor gevarieerde constructie-
onderdelen :

- 5 metingen per.1ll2 voor ononderbroken vlakken groter dan
10m2:

- 5 tnètingen per mlvoor- acl'lter-.enbinnenzij(jevan
smalle constructies. en/ofprofielenzoalshoekstalen.
leuningregels. staanders. leidingwerl:: en derge1ijke.

02

1ECHNISCHEBEPALINGal·.H~BEl<LEDING
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57 31
57 31 01

57 32

57 32 02

57 35
57 35 01

57 36

57 36 01

BEGUPPEN HITTE.WERENOE BEKLEDING

ALGEMEEN

Ol Onder hittewerende bekleding wordt verstaan platen met een
hittewerende funktie.

EISEN EN UITVOERING HITfEWERENDE BEKLEDING

PI.AIDI

Ol De platen zodanig leggen dat plaatranden samenvallen met de
dilatatievoegen. De naden tussen de platen mogenniet meer
bedragen dan.•2 Jnn.
De aannemer (fient.vooraf een sChema·inwaarop.de plaatver-
del;ngenbèv~sti9ingsPtJntenstaan •aangegeven.
V.ooraf...indebèKJst1ng aangebrachteplatenijtenen .bestand
te zt jn •t~n;rlWl;rkingVan:wat~ren l'€!rS 9€!stprt beton.
Voor het bepalen van hetaanHJ:lbeî1Qdigdebèvestigioosmid-
delen uitgaan van een zU.·.·.igk.raeh..•tt.9 .:·..v..ve.rkeervan3
kN!m2. . .
Bevesti gingsmiddelen ·rnogenni et inai'lnral:::ingk~~t. de
wapening, .
Ten behoeve·van bevestigingen van· verliChtingsannaturen
e.d.. dienen roestvaststalen sChroefbulzen (jOOl'de platen
in het beton te worden aangebracht.

02
03
04

05

06

BIJBEHC:RENDE \fERPlICHTINGENHITIEWEREND[ BEKLalING

PlATEN

01 Sparingen makeninde platen .voor de doorvoer van· kabels,
leidingen·enbèvestigingsmiddelen.

01

BOOWSTOFFENJI~BEKl..EDING

PlATEN

Hittewerende.·..beplatingmoé't .zijn Promatect~H,·.pl aatdikte
27l1i11en voldoen aan de eisen vastgelegd in de T.N:O.-
1,B.B.C. raPPOrtenl3--85-191 (mei 1985} , B-86-494 (sep-
tember 1986) alsmedetnbrief nr. 87.BV188 TWI!lken TU-
rapport Brau05chweig6432/328.
De toleranties op de afmetingen bedragen:
- dikte: +!- lllJll,
- lengte en breedte: +!-2l1i11~
De physisctleW9ardenvanhetpla~tlna'teriaaldienen te zijn:
- bUigvastheid ;nl~ngsrichting:. 7.9N/IlID2:

astheidindWarsrichting: 4.6· NlllJll2:
astheid: 9.5 N/lIi112 bij een maximale vervorming

10%:
- vorstbest : geen sChade na 12 cycli van 209
Celsiusnaa. . .....Celsius ~rbij 1 cyclus béStaat
uit 10 lJUrt~ratuursval •.·van. 20" •CelsiU$nilar
- 25" Celsiuserrvervolge05· 2 uur onderdompelen-tn
water. van·.209. CelsiHs..

Hetverwerl:envan~n(j~redanin lidplgenoeJlVj~ platen.za 1
slechtswordent~taanjndJendoor!lliddel··. vaneen. rap-
port van eenerkel1dkeuringsinstituutvoorafwordtaange-
tOOnddat hetproclUkt voldoet aan de etsen van Rijkswer-
staat voorhittewetèrJdebekledingin tunnels.
De.proefstukken tenbeb~vevan .•Qé·beprpevingdPQrhet
keuringsinstituut in· het bijzijn van ·meqewerkersvanhet
keuringsi nstt tuut of in hét bi jzi jn van de di reeti e ver-

02



92.40.03R Calandtunnel werkbestek Besteksdeel BOO-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BLAONR. : 343

HFD PAR ART LIO
STK

57 37
57 37 Ol

01

61
61 02
61 02 Ol

Ol

02

61 02 03

vaardigen.

MEET· EN VERREKENMEJHCDE· H:rrTE\ERENDEBEKLEDING

METING

De eenheid m2 betreft het theoretisch oppervlak van het te
bekleden oppervlak volgens tekening.

1ECHNISCHE BEPALINGEN km( ALGEMENE ANID

EISEN EN UIlVQERING

l:l(XR DE AANNEMER TER BESCHIKKING 1E STELLEN ~

In plaats van de ingevolge deel 2.2 van dit bestek door de
aannemer ter beschikking te stellen werknemers "Bouwbe-
drijf" mogen andere werknemers worden ingezet. mits deze
een overeen'" vakbekwaamheidbezitten.
Voor duikwerk en wordt verlangd het brevet
"Civiele Onderwaterbouw" of een gelijkwaardige combinatie
van opleidingen en ervaringen.
Inlichtingen .verkr·· bij:
Het Nationaal Duik rum. pla
TNOPB 6067. 2600 JA Delft
tel: 015-2697416
fax: 015-2627303

GEBRUIK VAARTIJIG. ALGEMEEN

Ol Het in te·zetten vaartuig dient te voldoen. aan de eisen die
worden gesteld in <ieBinnenSÇhepenwet .eryde di:larbij
behorende bijlagen. Indien. in dedesbet.r~ffei1deP!;stekspost
is aang€geven.dat moet kunnen worden. 1angszijgekqnen van
schepen die gevaarlijke. stoffen. vervoeren.dtent het vaar-
tui voldoen aan. de •eisen· zoalsgestElldil'ldeBijlage VI
art kel 7 van genoemdeWet.
Het in te zetten vaartuig dient te voldoen aan de karakte-
ristieken van het te bevaren water.
Het vaartui gdie!ltqua·. uiterlijke vOrm)e'tingen kl~ren
overeen te stelll!len met de huisstijl vandeGl-lR:
- RompboveflWÇlterljjn.••. : Blauw ->. RAl..5011
- OpboUwlstuumut • . ...:Geêl .•->RALID23
- Schoorsteen .·Cindien aanw.): Blauw ->RAl..5Qll
- Bebording ondergrond : Blauw ->RAl..5Q11

letters : •Wit ->RAL 4016
Vaartuigen inde huisstijl van.GHRmogengeer1a@re
werkzaalltie:den.verrichten .anders<làrlwaarvO(lrd~~doorde
opdrachtg~er zijn. tngehullrdofancters$Wwaèryoor andere
Rij~swatef~taatsdiensten •••een ••••yaartuig· .•·voor..••soortgel.ij~e
werkzaamheden.h~beR .ingèhuurèl.
Het vaartuig dientül het.bezit.te.zijn·van geldige certt-
ficatenafg€9~E3!1 .:door.·d~••·Scheepvaarti!'lJ>pectie .
Indien in. de dl;!~rçffen<iebEestekspOSteenQrêl<îilJare mega-
foon en. scJüjnwerperzljn voorgescl1reven;moetendeze op
het dak van hetvaart;uig.zijn .opgestel(ten~nbjnnem.;Iit
bedienbaar zijn.
Ten behoevS'••..varl·.·de-:ui~voeril'lg••••varl.·.de••·werkZ~eden··.Sluit .••de
aannemer.··mec:le••.ten.·.behOèVe••van.··de·ClPdraGhtgev€,r~n. verzeke-
ring waarD.iJ.·.•.••••.h...•.e..•..t....•·..R.iJ..·k.•...•••.wo...•....rdt.....••.••.9.e.vr.••.'..·.•..•.jwa....à.•.rd .••.v.•.•...oo....r.•.•.....aan.s...p....f'..a.kendoor derden, .. .: •. •.• .. •.•• .. . .: .. . •.••..•
De polis dient vóór de à.anllal'lgvan .:dewertza~edenaan de
opdrachtgever ter 9Pe:dkeuringte •WQrdenoY€'l"ge1egd.
Ten minste lma.andvoor·dedatolnvandi:l1ldl'!e!Î:ehjj(,e •inzet.
moet het vaarwigter keuring van.RWS/GHRIDS\lworcJen

02

03

04
05

06

07
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aangeboden.
De kosten zullen worden verrekend op stelpost.

GEBRUIK PATROUILLE ·/BEGEtEIDINGSI/AARlUIG

Ol Dewerk- en vaartijden en ,hetvaartraject van het
patrouiJle-lbegeleidingsvaartuig worden in overleg met de
directie opgesteld.
De.bemanningmagPer etmaal niet.meer,àan 12 uur.,aal'leen-
gesloten dienst dOen.
De naIDensde opdrachtgever dienstdoende verkeersleider
bepaalt de vaaropdrachten. De gezagvoerder blijft verant-
woordelijk yP()rhet\!a~rtuigen óebelllaooi 119·
Hèt vaartuigllIOet continu PemandwordendooreenérvareM
gekwalificeerde gezagvoerder (inhetl:>eZit van een binnen-
vaartdiploma of groot·' vaarbewijs. een' radardiplccnaeneen
marifooncertificaatJ. alsmede een ervarenmatroosl
I11Qtol'drij\ier.

"'::«.:".:::-:: ,',:>:',' ,',,'. ,',.

- lus dewerktijden"vanzcweldegezagvoeráeralsmedede
matroostmotordrijYer. moet minimaal la uur rusttijd
i nacht· wordengënOmen.

Aflossing ;
-De.aflossing van de, gezagyqerdermoet gelijktijdig met
die van· de verkeersl eidèrplaatsyinden.danwe1' op
tijdstippen door de verkeersleider nader te 'bepalen
afhankelijk van de scheepvaartregeling

03

04

Ol

RISlCOVERDELING EN GARANTIES

GEBRUIK VAARlijIG.ALGEHEEN

Debedrijfszekerl1eidvanhet vaartuig dient zodanig te
zijn. dat het vaartuig continue inzetbaar is. Stilliguren
YanwegéondemoudenreparatiesWOr<1en. ni c;t verrel;,eni:t
BenOdigde.onderhoudsbeurten, dienen bUiten de 'di ensturen te
wordenuitgeyoerd .
Storingen aan het vaartuig of aan de aan boord opgestelde
apparatuur dienen terstond aan de directie te worden
gemeld. De storingen dienen binnen 3 uur na de melding
hersteld te zijn.
Indien herstel.èllsbedoeldin lid 02 niet mogelijk is.
di ent de aannemer utter'l i jk bi nnen 6 uur na demeldi ng een
gel i ji<waardig.vaartuig in te zetten .
Indiende aannemer het gestelde in óe lt!(jen 02 en Oa.niet
naleeft . kan per geva1 eenkortingWOrdel'ltoegepast van
f LooO. = . Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege
een rekestellingnoclig is.
De eitendécontinuiteit. yanhet vaartuig en de
apparatuurmoet,voldoenóeZijl1gewaarbOr9d.
Benodigde.on~erhouqsb$urtentllOetenzOVeelm()gelijk ter
plaatse worden uitgevoerd.' zOdat het voertuig operationeel
blijft.

02

03

04

05

BIJml(l~ENI)EVERPllom:HGENVMRmIG

INS'fROCTlE BEMANNING f>AlRWIl.:LE- JBEGtLEI0INGSVAARlUIG

01 De bemanningllPet voorafgaandeaandewerkzaalltleden
instructie hebbenontvangentena~nzienvan:
- de gedrag~coclevoorhetperS9neelvandeopdrachtgever;
- de algemene werkwijze en organisatiestructuur van de
opdrachtgevet.
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61 05 02

61 12

61 12 01

61 12 02

61 13
61 13 01

01

62

62 01

62 Ol 03

01

62 02

62 02 01

01

01

D2

De nationale vlag tijdens de uitvoering van dienst overdag
voeren op •hetachterschi p.
De Rijkswaterstaatvl ag. welke ·dOOr·.deopdrachtgever. voor
de duur van het WE!rk.terbe$chikkingza 1 worden gestel ct.
dient bij vaart gehesen te zijn.

EISEN UITVOERING wtRK ALGEMENEN>iID

ALGEMEEN

01 Onder een.kunstwerk .geen..opstallenenbrandbaremateri al en
plaatsen.

~

01 De hoogte van de aan te brengen hoogtemerkbouten bepaTen
vanuit minil!iilêlltweeN.A.P. ~merken. De hoogte \lan. de
N.A.P.-merken betrekken uit .het.N.A.P. -register~
In een door de aannemer op te stellen meetprotocol
aangeven:
- de weersomstandigheden;
- bijzonderheden;
- hoogte en plaats van de hoogtemer~botlten.
Het meetprotocol verstrel<kenaan dedirectîe.

02

INFOOMAUE -OVERDRACHT WERK.ALGEMENEANID

WERKTERREINEN

Dedtrectte behoudt zich het recht voor de ter beschH:::king
gestelde terreinen door derden lllede doenge\)ruiken .

TECHNISCHE. BEPALINGEN VEf«EERSMMlREGElEN

BEGUPPEN

GlR/DSV

GHRlDSV= Gemeenteli jk Havenbedrijf Rotterdam/Directie
Scheepvaart.

02

EISEN EN U1TVOER1NG~lREGElEN

RIOffi.lJNEN

Het bepaalde artikel 62.D2.01Jid Olondera. van de
Standaard 1995ve~valtenwordtvervangen(joor;
~a. C.R.0 .W...pLiblikatte96a <. RichtHjne11 voor maatregelen

bij werken in uitvoering op autosnelwegen CRL-tiNÄ
1995):".

Het bePaaTde i 1'1 de 1aatste zt n van Hei 01 van artiKel
62.02. 01 van de Standaard 1995 vervalt en wordt vervangen
door:
"De aanbevel ingenalsbedoel(jCJl'l(jèr hzijn. verkrijgbaar bij
de Sdu Uitgeverij .te ·s-Graverihage. de. publikaties als
bedoeld· onderaencbijc.R. a.Wte E(je."~
In art i kel 62.02.01 lid 02 van (je §t;anda1ÎrdlQ95vervalt
"oe ri chtli joep. "enwordtvervangencloor: "Deo.verggngs'"'
tenni jnen vastgesteld invetbandillethet· toeP!l$Serl\fan(je
Richtlijnen voor maatregelen bij werken in uitvoering op
autosnelwegen CRL-MNÄ1995)."
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62 02 04

01 Ten behoeve van het cOördineren van het verkeer te water
dient de aannemer een nautische coördiratorai'!n te stenen.
De coördinator dient ter goedkeuring aan de directie en
het GHRIDSVvoorgesteld te worden. De loonkosten van .de
nautische cOördinator te verretenenop stelpost 950010.
De aannemer dient de door de directie en de door met het
toezi cht. op de scheepvaart bel aste ambtenaren· gegeven
aanwijzingen en instructies ten aanzien \farde
{zee)scheepvaart terstond op te volgen. De vaarroute voor
de scheepvaart zal steeds tijdig doofdewerkttligen moeten
worden vrijgemaaKt ende 811Kerdradengevierd'
Obstakels. in de vaargeul. zijn alleentoegestaèll1. beneden. een
niveauvanttA.P .+!- 14;000 me Oit9f!ldt alleen voor de
vaargeul in .het· verlengde van de hefbrug over een·breedte
van 2 x 40m ter~rszijden.van .de .as van de hefbrug.
Voor het ankeren vanvaar-en werktuigen mogen geen
stokankers worden gebruikt.
Indien de aannemer de ter zaKe van het verkeeftewater
gegeven opdrachten van de di rectt e qf. vandeqoor met·het
toezicht op de scheepvaart belaste •ambtenarennietnakrnrt:
of de inhetlJestekgegeven voorschrittennietnaleeft. zal
per geva1 en per dag •een •korti ng worden toegePi'lstvan
VIJFOUIZENO·Gl..ILOENCf 5000. -~J . Deze korting wordt verbeurd
zonder dat deswege een ingebrekestelling. nOdig is.
Buiten gebruik zijnde of wachtende {baggerJwerktuigen.
en andere vaartuigen zodanig afmeren. veranl<eren.of vast-
houden.: dat deze buiten vaarroutes liggen en geen hinder
Kunnengeven aandescheepvaart.
Alvorens met· de uitvoering van werKzaameden in. het
Calandkanaal.wordt. aangevangen moet daarvan i .v.a: de
Bel<endmakingaan de Scheepvaart (BasJ tijdig, 21.dagen voor
aanvang van genoemdewerkzaamheden. een door de aannemer
goedgekeurd werkplan,.· waarin dag. uur .van aanvang-. duur en
wijze van uitvoering bij het GHRlOSVaanwezig zijn,
Ten behoeve 'lande nautische aspecten tijdens het werk zal
voorafgaande aan en tijdens de .betreffenaewerkzaameclen
een overlegstructuur moeten plaatsvinden -Ó, te weten:
a. twee wekelijks overleg tussen de bouv.direetie{RWS),

GHRlOSVen de aannemer, waarin aHe techni sche en
nauti sche aspecten over het werk worden.doorgenomenen
vastgelegd;

b. indiener tijdens de uitvoering van het werk planmatige
aanpassi ngen .nodig .zt jn. dient de aannemer en! of •.de
bouv.direetie ·(RWS)in overleg te treden met het GHRlDSV.

Ten behoeve van werkzaamèdenin het Galandkanaaldienen
i. v.m. de verkeerswaarschuwingop het water voorwaarschu-
wingsborden te worden geplaatst (conform het Binnenvaart·
politie ReglementL(.e.a.te verrekenen op stelpOst
950010. Genoelldeborden moeten van verliChting zijn
voorzien . De lokaties .•Kleuren. typeenmaatvoerlngzu Ilen
later door het GHR/OSVwordènaangegeven.
Tevens kan het noodzakelijk zijn ter attentie van de
scheepvaart de werkvakkenen!of ligplaats 'lande tl.lTlnel-
elementen met·.drijvende ·markeringsbetonning af te <:iekken
e.e.a. conform het Binnenvaartpolïtie Reglement. Date
markeringsbetonning kan door de Vaarwegmarkeringsclienst
van RWSworden uitgezet,
Het plaatsen. onderhouden instandhOOdenvande
bebording. verlichting en marKeringsbetonning berust.
gedurende het werk. bij de aannemer. E.e. a. te verrekenen
op stelpost 950010.
Na gereedkanenvan •dewerkzaamecien di ent. de. aal'Jnelllerin
overleg met GHRlOSVgenoeroclevoorzi enil19f!l1te •verwijderen.
Baggerwerktuigen en andere drijvende werktuigen moeten bij
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02
GHRIDSVte worden opÇjegeven.
Met betrekkil19 tot. het afzinken van de tunnelelementen.moet
de aannemer 8 weken \foor de geplande afzinkdatum een door
de bouwdirecti~ (RWS). eurd afzinKPlanbijhet
6HR1DSVindienen. lnditainkp 1andi enen de volgende
gegevens. te worden vermeld:
- afzinkdatum:
- methode van afzinken;
- materi ee1inzet. tijdens het .afzinken;
- ankerpl an en vaarwegbesli3gwatermaterieel;
- draaiboek met tijdsttppenenstrenmil19sduur;
- overlegstructuren.
De.afZinkDP€'.•••...1'at.•.i.e. d...•.•.i.en.t.•.•.•..•..0.•.p. t..i.maal....•.•.t.e wo..•.tde.•.·....•.n..•.ge...•.Pland..,wa..ar.bijeen maximale.strenmi .. . van24 uur wordt • -taan
voor zover dit ··nood.. eHjl::zou· zijn en ofz. korter
al slOClgelij~. ts .•.Voqrde4el~en die tn de ...oevers
moeten wol'dénaf~~Qrykenmoet.bil'lnerldezeg4 uur.
gedurendé8uur •sch~Pvaart doorgJ:;latenkunrlenwol'àefl.
Alspark~ svopC cieafte~inken·.tunnélelementen
worcit een 1 .. eter besetlif;:kil19Qeste1d aan de
noordZijde van het ·Calandkanaal·westel i jkenlofooste li jl::
van de z.g. Heeremaligplaats. Deze locatie is QesChiU
voor maximaal 4 elementen -.:De benodigde verankerings-
voorzieningen. <il:lQrcieaarlll€lllerte ontwerpen en aan te
brengen en te . ...zoa1sbijv.afmeerpalen •.en
verankering::;- dienen ter goedl::euring aan het
6HRIOSVwordenvoprg;;!legd.
Overige eisenm.b .t.transJ)OrtenafZinken tunnelelanenten:
- aan. büorddientcOIltil'lU E!él'lbeKwaamen een nautisCh
deskundige wachtsmal'lte. zi jn ;

- de wachtsman dientcOllllllnicatieapparatuur te bezitten;
- contoorverlichtingen/ofmarkeringsbetonningop en/of om
de tunnelelernentenilanbrerlQen;

- op deh~enraQarreflecto~en à(lnbrerlQen;
- 1asweJUaatti1é(jenop!ietunneleJernenten dienen bij .l1et
GHRIDSVaangevraagdte wort'1èn;

- bokwerk ... ........'tunnelelementen dienen 8 weken voor
aanvangaanhét .... OSvteWOrden :

- in gevalvangüaJl1iteitenheeft het. DSV de
bevoegqheid ·om"hantielencl tel::unnenpptreden" ' -:l)ekosten
hierVanzi)n voorde aannemer. tenzij dit buiten zijn
verantwoordel ijkheiclligt:

- controle op lelckage en/of beschadigingen;
- lekwater POOlpSysteemJautomatisChepomp>enstroomvoor-
ziening omzinken tevoorl::omen;

- noodprocedure op te stellen hoe te handelen bij een
zinkend tunnelelement.

Ten behoeve van het tI' vandetunnelelementen dient
nader overleg met netG . te worden gevoerd. (kndat dit
een z.g. regio overschrijd~ transport. is .. ZUllen. er voor
deze transportenaal'lvul1el'lde ral1àVOOrwa(lrdenworden
gesteld.
Alle transport -enafZil'lkWérkzaanf1eden dienerr in over leg
met de nautische coörciinatorplaats te vinden.

03

04

05

06

~ DE MNNEHER TE MAKEN BEREKENINGEN EN TEKENINGEN

BEGUPPENBEREI(ENlmEN 1tJCENINGEN

Al.EEMEEN

Ol Onder berekeningen entéKeningen.worde/1 verstaan de
berekeningen en tekeningen zoals omschreveninbestéKs-
postnr. 820010.
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EISEN EN UITVOERIr«i BEREKENINiEN EN TEKENlNiEN

TEKENINGEN. ·ALGalElSN

Ol Tekeningen moeten geSChikt zijn voor micro-verfilming en
voldoen aan de door de Bouwdienst Rijkswaterstaat
opgestelde tekennonnen. Deze normen zijn in twee rapporten
beschreven, nl.:
. rapport BSW9410. Bouwdienst standaard opbouwCAD-
bestanden Kunstwerken onder OXF-formaat, uitgave
Bouwdienst R swaterstaat(juni 1994);

- rapport BSW Tekening en -plot afspraken. uitgave
Bouwdienst Rijkswaterstaat (1 apri1 1992).

Deze rapporten zijn als bijlage bij dit bestek gevoegd.
De tekeninghoofden en teKeningnun:mering volgens de RWS
standaard~ .
Voor zover relevant tekeningen en bereKeningen voorzien
van een verwijzing naar bijbehorende berekeningen respec-
tievelijk bijbehorende tekeningen.
De schaal van de op tekeningen weer te geven cOnstructies
in overleg met de directie nader bepalen.

BEREKENlNiEN. ALGEMEEN

Berekeningen moeten logisch opgebouwd, overzichtelijk en
elijk toegankelijk zijn. Aan de berekeningen een

'st toevoegen met berekeningsfi losofieên. uitgangs-
punten. randvoorwaarden en toegepaste voorschriften.
In overleg met de directie vooraf de te beschouwen belas·
~~=.t;~t~ l~~i~~~~ati es. berekeni ngswijze en
Berekeningen zodanig inrichten dat zij op zichzelf staand
en controleerbaar zijn.
Wanneerde berekeni ng i s voorzien van een computerui tvoer .
hierbij een toelichting voegen waaruit voldoende duidelijk
blijKt op welke mechanica-principes en rekenmethoden het
COOlpUt rust. .
Bovendi deZe bereken; ngen een ooidel i jk overzicht
voegen van de relevante in- en uitvoergegevens van de
COOlpUterberekeningen.GeschiKtheid en deugdelijkheid van
te gebruiken computerprograllilla' s vooraf aantonen.
COO'lpUterberekeningenop essentiële onderdelen controleren
d.m.V. handmatig gemaakte controleberekeningen.

TEKENINGEN V<D DE MAATVOERING VM BETONCONSTRUCTIES

02

03

Ol

02

Ol De tekeningen Voor.de·maatvoeri ng van betonconstructies
zodanig .•Qp~etten ,d<lta11E:Qnderdelen vol}e<l'jg inmaten
~~jde~~t~~.~e~oe •.•de.··nodige••.aanZjChten •.••doorsneden
De tekeoingenVQOr"dl:lllaatvperingPE:r ~~ortlllakE!fl'
Voor de. OP. detekenil'll;len .'1001" demaatvoerin9 aangegeven
in te .betoOl1€t'E!flpfaa.l1tebrengE!fl<ll1derdelen •• eerld\Jidige
verwijzingen opnemen.f@ardedeséJetreffend.ec0l'lStructie-
tekeningen (tekeningnl.llTlll€'ren!llerk of type}.

TEKEN1NGENVOCRDEWAPENING

02
03

Ol Bij wapeningstekeni ngen alle s~afV(ll1llell d~titillel"el1en
voorzien van. een staafm.llrmer. Mët dé.diameter.ende·hart-
afstanden van de staven zoveel mogelijk het verloop van de
momentenli jnen volgen ..waarbij .tevens moet worden gestreefd
naar een minimaal. èlèlntallasSE!fl.pkestaafjtOl"lIllllO!?tmini-
maal eenmaal irl uitge:sliil9E!fl\l0l"lll0pdetekening v()Orkomen.
Voor de maatvoering uitgaan •van de tekeningen voor de
maatvoering van de betonconstructies.
In principe el le vlakken van de betonconstructies voorzien

02
03
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van een wapening.
Staaf- enbeugelafstanden. alsmede toe te passen staaf-
diameters in nader overleg met de directie bepalen.
De tekeni ngen voor de wapening per stort maken.
Bij tekeningen voor de wapening de bijbehorende buigstaten
toevoegen. Opde buigstaten minimaal vermelden:
de staafnUll1'FJers.het aantal staven. de vorm. afmetingen en
diameter van de staven. het staafgewicht en het totaal-
gewicht van de op de staat voorkomende staven. Bij het be-
palen van de staafgewichten rekening houden metboohtver-
kortingen e.d ..

TEKENINGEN VOCRDAMWAND .EN PALEN

01 Voor tekeningen voor tOlllbi- en daJTWandconstruetiesal1e
bouwkuipenen wandenals afzonderlijke .eenheden uitwerken.
Alle wanden volledig maatvoeren. Van alle aansluitingen.
overgangen, knikken. op of inde damplanken aan te bren-
gen onderdelen. e.d. details opnemen.
De toe te passen danwandprofielen. voor zover deze in de
diverse besteksposten niet reeds zijn voorgeschreven. in
overleg met de direetienader bepalen.
Van.all e verarlkeringsconstrueties construetietekellÎ ngen
makenovereenkomstig het bepaalde in artikel 65.02.06 van
dit bestek.
Bij tekeningen. voor palenplannen alle palen maatvoeren
t ,o. v . de hoofdas(senL
Voor alle palen eenduidig aangeven: de helling. de
richting. het type en de inheidiepte van de paal. Alle
pal en voorzt en van eennurnrner.

02

03

04

01 AHe staalconstructi es als afzonder 1i jke eenheden uitwerken
en maatvoeren. Hiertoe de nocfige .aanzi chten. doorsneden en
details opnelT'ten.alsmede de vereiste nauwkeurigheden (toe-
gestanemaximale toleranties).
De toe te passen profielen in nader overleg met de directie
bepalen.
All e onderdelen van staalconstructi es voorzien van renvooi-
lll.IlTlIJers.
Bij construct i etekeningende biJbehorende gewichtstaten
toevoegen. Opdeze staten rnoeten minimaal zijn vermeld:
de renvooilll.IlTlIJers.het aantaL de vorm en de afmeti ngen van
de onderdelen. het totaalgewi cht per onderdeel. de staa 1-
kwaliteit per onderdeel en het totaal gewicht van de op de
staat voorkomendeonderdelen.
Opde constructietekeningen opnemen: het aantal te maken
eenheden. de staaH:waHteit en de conservering van de een-
heden.

02
03
04

05

Ol De aannemer dient bij degewichtsbepa 1i ng tunnel el ernenten
te rekenen met het .volgende:
- de werkelijkgerealiseel"de tunnelafmetingen:
- het werkelijke volumegewicht van de toegepaste beton:
- het gewicht van alle vetwerkte materia 1en. waaronder

betonstaal. hulpstaal. voorspanstaal. in te storten
onderdelen en hulpconstructies.

INFCRMATIE·OVERDRACHTBEREKENINGEN EN TEKENINGEN

65 03 01 TEKENINGEN VOCRDE WAPENING

Ol Het bepaalde in artikel 42.03.02 lid Ol van de Standaard



92.40.03R Ca1andtunnelwerkbestek Besteksdeel 1300-3320-01
Civieltechnische werkzaamheden
d.d. 31 maart 1999

BLADNR. :

HFD PAR ART LIDSTK

65 05

65 05 01

65 05 02

65 05 es

65 07
65 07 01

02 1995 is niet van toepassing.
Buigstaten moeten worden gemaakt door de aannemer en
uiterlijk 6 wekenvoor verwerking van de wapening ter
goedkeuring worden ingediend· bij de. directie.

BIJBEHORENOEVERPLICHTINGEN. BEREKENmGEN EN TEKENINGEN

PlANNING

Ol Een planning opstellen van alle te maken tekeningen en
berekeningen. De planning 6 weken vóór aanvang van de
betreffende werkzaamhedenaan de directieoverl~en.

~ DE AANNEMER·TE MAKENOVERZICHTSlI.JSTEN

Ol Overzichts lijsten. samenstellen Van de 9emaakte •berekeningen
en tekeningenen ••deze leverenaan.de. directie.

REVISIE
lili

Ol Op alle gemaakte berekeningen en tekeningen de revisie-
gegevens vel'V!€rken.endeze tekeningen en .berekeningen
voorzien vaoeenaanduiding "REVISIE"
Binnen eenmaaod na de oplevering van het werk in tweevoud
een compleet. stel gereviSeerde •berekeningen . tekeningen en
overzichts 1ijsten .al smede de bi jbehoreT1decalques aan. de
directie leveren.

IIII

02
IIII

HEET· EN VERREKENMffilOOBEREKENINGEN EN TEKENINGEN

ACCEPTATIEPROCEDIJRE BEREKENINGEN EN lEKENINGEN

111:Ol Voor de ·in .paragrilQf .65varrditbestekgenoendeacceptati e
gelden de volgende begrippen en •procedures:
a. onder acceptatie wordt verstaan een. door dedirec'tie

schriftelijk verstrekt oerichtyan. geenbezwa~r.hetgeen
niet totgevOl9 heeft dat enigerlei verantwoordelijkheid
van de aannemer.kOllltteverval1 en of overgaat. naar de
directie en opdrachtgever:

b. de aanvraag vQoracceptatle moet doof de aannemer
schriftelfjk bij de directie worden ingediend;

c. de directie reageert op dezeaanvraagschriftel ijk.;
d. de aannemer brel19t..metinachtneniing vanhetcmrnentaar

van de directie .. de nodigeC()rrectiesaan .. wai:lrnahet
betreffeT1de document of produkt opnieuw ter. acceptatie
wordtailiogeboden.

De bereken1ligenenlof tekeningen.olidertekenctdöor de
aannemer. in ctrievoud ter acceptati e indienen.
Bijbehorende staten gelijktijdig roet de tekeningen
indienen.
De directie zendt één exemplaar van elk van de berekeningen
enlof tekeningen voqrzien vanevElntueleQPlllerkingen terug.
Na hetaalibrengenvan eventee Ie wijzigingen •doqrde
directie nodiggeacnt. de berekeningenel'l/qf tekeningen
opnieuw ondertekelid •.indrievoudteraccept~tietlidienen.
Deze proceclurenerha len totdat de di rectie het dOCtllllent
accepteert. . >
Er rekening mee houden dat het· beoordelen \lande ingezonden
berekeningen enlof tekeningen door' de directie telkens
tenminste 2 en maximaal 4 weken in beslag kan nemen.

02
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voorkeur zijn voorzien van spuctpalen of draadpalen omde
zijdraden onder water te kunnenweg zetten. Ter plaatse van
de voor de scheepvaart beschikbare doorvaartbreedte mogen
geen beperkingen in de doorvaartdiep te worden aangebracht.
Tevens dienen bovengenoemdewerkvaartuigen.te zijn voorzien
van een marifooninstallatie met de kanalen 10. 13. 22 en
65. De aannemer dient er zorg voor te dragen. dat op ane
vaar- en werkvaartuigen permanent op genoende kanalen wordt
uitgeluisterd. .
Tijdens de uitvoering van het werk moeten cle werkvaartuigen
voorzien worden van borden en seinlichten conform het
Binnenvaartpolitie Reglement. .
De beseining moet zodanig worden opgesteld dat geen hinder
veroorzaakt wordt voor de overige rt. Dit geldt
ook voor de gemaakte constructi . die in het
water staan. E.e. a. ter beoordehng van GHR/DSV.
De aannemer is hcht van het zinken van vaartuigen.
zomede van het oren gaan van ankers of andere voor-
werpen onmiddellijk kennis te geven aan het G1iRlDSV.Deze
vaartuigen. ankers of voorwerpen moeten alsdan door de
aannemer en op zi jn kosten bi nnen een door het GHRlDSVte
stellen termijn worden opgeruinrl. .
Ten behoeve van de nautische aanwijzingen en informatie
dient de aannemer een plaatsbepalingsraster (dambord-
systeem) voor het werk op het water te maken en aan het
GHRIDSVte verstrekken. In dit plaatsbepalingsraster dient:'~e~~f~~:~ki~~~~:~. en het vaarwegbeslag van zijn
Tijdens het werk . de scheepvaart geen onevenredige
hinder ofoponth en veroorzaakt. Dit betekent dat de
aannemer zoveel mogelijk een werkmethodemoet kiezen.
waarin alle scheepvaartcategorieën veilig moeten .kurmen
passeren. Tijdens het baggerwerk en het heiwerk mag de
~~h=~~~ n~~~~~~d worden. d.m.V. afstenming via
Bij slecht zicht van 1000 meter en minder. dan wel andere
ongunsti klima sche omstandigheden moeten alle
doorvaa .V.m. de nautische veil igheid op
aanwijzing van het GHRIDSV wo
Door de aannemer te verrichten eden dienen
tijdig aan hetGHRlDSVkenbaar te worden gemaakt.
Het GHRlDSVhoudt zich het recht voor omaanvullende
voorwaarden te stellen indien de werkzaamhedenenlof
omstandigheden hiertoe aanleiding geven.
Alle aa ingen in woord en geschrift van de ambtenaren
van het SVmoeten direct en stipt worden opgevolgd.
Voor de werkzaamhedenop en i n het water i s voor de
aannemer het Binnenvaartpolitie Reglement (BPR) en de
Havenverordening Rotterdam 1987 (HR-1987) van toepassing.
Dit document is in te zien bij GHR.
Voor het aanbrengen van tijdelijke voorzieningen of
voorwerpen in. onder of roven het water dient de aannemer
toestenming bij hét GHRIDSVaan te vragen. E.e.a. coofonn
artikel 2.6 van de Havenverordening Rotterdam 1987.
De scheepvaart niet hinderen met misleidende of
verblindende verlichting.
Ter plaatse van de voor de scheepvaart beschikbare door-
vaartbreedte mogengeen beperkingen in de doorvaartdiepte
worden aangebracht. .

EISEN M.B .T. TRANSJ"(RT EN AFZINKEN TUNNEI...EIDIE.NTEN

12

13

14

15

16
17

18

19

20
21

Ol Het afzinken.van de t~nnelelementendient ..btj. voorkeur in
de weei<eindenplaatste vinden. Echter zal de daadvler~
kel i jke afzinkd~gll1e®afhankeHjlczijnvanhet scheeps-
aanbod vand~ . . ..... dieachterdecaliilndPrugJiggen. De
datum van hetafzi en dient El weken voor aanvang aan het




















































































































	CJO-128.CT.07.D_001.pdf
	CJO-128.CT.07.D_002.pdf
	CJO-128.CT.07.D_003.pdf
	CJO-128.CT.07.D_004.pdf
	CJO-128.CT.07.D_005.pdf
	CJO-128.CT.07.D_006.pdf
	CJO-128.CT.07.D_007.pdf
	CJO-128.CT.07.D_008.pdf
	CJO-128.CT.07.D_009.pdf
	CJO-128.CT.07.D_010.pdf
	CJO-128.CT.07.D_011.pdf
	CJO-128.CT.07.D_012.pdf
	CJO-128.CT.07.D_013.pdf
	CJO-128.CT.07.D_014.pdf
	CJO-128.CT.07.D_015.pdf
	CJO-128.CT.07.D_016.pdf
	CJO-128.CT.07.D_017.pdf
	CJO-128.CT.07.D_018.pdf
	CJO-128.CT.07.D_019.pdf
	CJO-128.CT.07.D_020.pdf
	CJO-128.CT.07.D_021.pdf
	CJO-128.CT.07.D_022.pdf
	CJO-128.CT.07.D_023.pdf
	CJO-128.CT.07.D_024.pdf
	CJO-128.CT.07.D_025.pdf
	CJO-128.CT.07.D_026.pdf
	CJO-128.CT.07.D_027.pdf
	CJO-128.CT.07.D_028.pdf
	CJO-128.CT.07.D_029.pdf
	CJO-128.CT.07.D_030.pdf
	CJO-128.CT.07.D_031.pdf
	CJO-128.CT.07.D_032.pdf
	CJO-128.CT.07.D_033.pdf
	CJO-128.CT.07.D_034.pdf
	CJO-128.CT.07.D_035.pdf
	CJO-128.CT.07.D_036.pdf
	CJO-128.CT.07.D_037.pdf
	CJO-128.CT.07.D_038.pdf
	CJO-128.CT.07.D_039.pdf
	CJO-128.CT.07.D_040.pdf
	CJO-128.CT.07.D_041.pdf
	CJO-128.CT.07.D_042.pdf
	CJO-128.CT.07.D_043.pdf
	CJO-128.CT.07.D_044.pdf
	CJO-128.CT.07.D_045.pdf
	CJO-128.CT.07.D_046.pdf
	CJO-128.CT.07.D_047.pdf
	CJO-128.CT.07.D_048.pdf
	CJO-128.CT.07.D_049.pdf
	CJO-128.CT.07.D_050.pdf
	CJO-128.CT.07.D_051.pdf
	CJO-128.CT.07.D_052.pdf
	CJO-128.CT.07.D_053.pdf
	CJO-128.CT.07.D_054.pdf
	CJO-128.CT.07.D_055.pdf
	CJO-128.CT.07.D_056.pdf
	CJO-128.CT.07.D_057.pdf
	CJO-128.CT.07.D_058.pdf
	CJO-128.CT.07.D_059.pdf
	CJO-128.CT.07.D_060.pdf
	CJO-128.CT.07.D_061.pdf
	CJO-128.CT.07.D_062.pdf
	CJO-128.CT.07.D_063.pdf
	CJO-128.CT.07.D_064.pdf
	CJO-128.CT.07.D_065.pdf
	CJO-128.CT.07.D_066.pdf
	CJO-128.CT.07.D_067.pdf
	CJO-128.CT.07.D_068.pdf
	CJO-128.CT.07.D_069.pdf
	CJO-128.CT.07.D_070.pdf
	CJO-128.CT.07.D_071.pdf
	CJO-128.CT.07.D_072.pdf
	CJO-128.CT.07.D_073.pdf
	CJO-128.CT.07.D_074.pdf
	CJO-128.CT.07.D_075.pdf
	CJO-128.CT.07.D_076.pdf
	CJO-128.CT.07.D_077.pdf
	CJO-128.CT.07.D_078.pdf
	CJO-128.CT.07.D_079.pdf
	CJO-128.CT.07.D_080.pdf
	CJO-128.CT.07.D_081.pdf
	CJO-128.CT.07.D_082.pdf
	CJO-128.CT.07.D_083.pdf
	CJO-128.CT.07.D_084.pdf
	CJO-128.CT.07.D_085.pdf
	CJO-128.CT.07.D_086.pdf
	CJO-128.CT.07.D_087.pdf
	CJO-128.CT.07.D_088.pdf
	CJO-128.CT.07.D_089.pdf
	CJO-128.CT.07.D_090.pdf
	CJO-128.CT.07.D_091.pdf
	CJO-128.CT.07.D_092.pdf
	CJO-128.CT.07.D_093.pdf
	CJO-128.CT.07.D_094.pdf
	CJO-128.CT.07.D_095.pdf
	CJO-128.CT.07.D_096.pdf
	CJO-128.CT.07.D_097.pdf
	CJO-128.CT.07.D_098.pdf
	CJO-128.CT.07.D_099.pdf
	CJO-128.CT.07.D_100.pdf
	CJO-128.CT.07.D_101.pdf
	CJO-128.CT.07.D_102.pdf
	CJO-128.CT.07.D_103.pdf
	CJO-128.CT.07.D_104.pdf
	CJO-128.CT.07.D_105.pdf
	CJO-128.CT.07.D_106.pdf
	CJO-128.CT.07.D_107.pdf
	CJO-128.CT.07.D_108.pdf
	CJO-128.CT.07.D_109.pdf
	CJO-128.CT.07.D_110.pdf
	CJO-128.CT.07.D_111.pdf
	CJO-128.CT.07.D_112.pdf
	CJO-128.CT.07.D_113.pdf
	CJO-128.CT.07.D_114.pdf
	CJO-128.CT.07.D_115.pdf
	CJO-128.CT.07.D_116.pdf
	CJO-128.CT.07.D_117.pdf
	CJO-128.CT.07.D_118.pdf
	CJO-128.CT.07.D_119.pdf
	CJO-128.CT.07.D_120.pdf
	CJO-128.CT.07.D_121.pdf
	CJO-128.CT.07.D_122.pdf
	CJO-128.CT.07.D_123.pdf
	CJO-128.CT.07.D_124.pdf
	CJO-128.CT.07.D_125.pdf
	CJO-128.CT.07.D_126.pdf
	CJO-128.CT.07.D_127.pdf
	CJO-128.CT.07.D_128.pdf
	CJO-128.CT.07.D_129.pdf
	CJO-128.CT.07.D_130.pdf
	CJO-128.CT.07.D_131.pdf
	CJO-128.CT.07.D_132.pdf
	CJO-128.CT.07.D_133.pdf
	CJO-128.CT.07.D_134.pdf
	CJO-128.CT.07.D_135.pdf
	CJO-128.CT.07.D_136.pdf
	CJO-128.CT.07.D_137.pdf
	CJO-128.CT.07.D_138.pdf
	CJO-128.CT.07.D_139.pdf
	CJO-128.CT.07.D_140.pdf
	CJO-128.CT.07.D_141.pdf
	CJO-128.CT.07.D_142.pdf
	CJO-128.CT.07.D_143.pdf
	CJO-128.CT.07.D_144.pdf
	CJO-128.CT.07.D_145.pdf
	CJO-128.CT.07.D_146.pdf
	CJO-128.CT.07.D_147.pdf
	CJO-128.CT.07.D_148.pdf
	CJO-128.CT.07.D_149.pdf
	CJO-128.CT.07.D_150.pdf
	CJO-128.CT.07.D_151.pdf
	CJO-128.CT.07.D_152.pdf
	CJO-128.CT.07.D_153.pdf
	CJO-128.CT.07.D_154.pdf
	CJO-128.CT.07.D_155.pdf
	CJO-128.CT.07.D_156.pdf
	CJO-128.CT.07.D_157.pdf
	CJO-128.CT.07.D_158.pdf
	CJO-128.CT.07.D_159.pdf
	CJO-128.CT.07.D_160.pdf
	CJO-128.CT.07.D_161.pdf
	CJO-128.CT.07.D_162.pdf
	CJO-128.CT.07.D_163.pdf
	CJO-128.CT.07.D_164.pdf
	CJO-128.CT.07.D_165.pdf
	CJO-128.CT.07.D_166.pdf
	CJO-128.CT.07.D_167.pdf
	CJO-128.CT.07.D_168.pdf
	CJO-128.CT.07.D_169.pdf
	CJO-128.CT.07.D_170.pdf
	CJO-128.CT.07.D_171.pdf
	CJO-128.CT.07.D_172.pdf
	CJO-128.CT.07.D_173.pdf
	CJO-128.CT.07.D_174.pdf
	CJO-128.CT.07.D_175.pdf
	CJO-128.CT.07.D_176.pdf
	CJO-128.CT.07.D_177.pdf
	CJO-128.CT.07.D_178.pdf
	CJO-128.CT.07.D_179.pdf
	CJO-128.CT.07.D_180.pdf
	CJO-128.CT.07.D_181.pdf
	CJO-128.CT.07.D_182.pdf
	CJO-128.CT.07.D_183.pdf
	CJO-128.CT.07.D_184.pdf
	CJO-128.CT.07.D_185.pdf
	CJO-128.CT.07.D_186.pdf
	CJO-128.CT.07.D_187.pdf
	CJO-128.CT.07.D_188.pdf
	CJO-128.CT.07.D_189.pdf
	CJO-128.CT.07.D_190.pdf
	CJO-128.CT.07.D_191.pdf
	CJO-128.CT.07.D_192.pdf
	CJO-128.CT.07.D_193.pdf
	CJO-128.CT.07.D_194.pdf
	CJO-128.CT.07.D_195.pdf
	CJO-128.CT.07.D_196.pdf
	CJO-128.CT.07.D_197.pdf
	CJO-128.CT.07.D_198.pdf
	CJO-128.CT.07.D_199.pdf
	CJO-128.CT.07.D_200.pdf
	CJO-128.CT.07.D_201.pdf
	CJO-128.CT.07.D_202.pdf
	CJO-128.CT.07.D_203.pdf
	CJO-128.CT.07.D_204.pdf
	CJO-128.CT.07.D_205.pdf
	CJO-128.CT.07.D_206.pdf
	CJO-128.CT.07.D_207.pdf
	CJO-128.CT.07.D_208.pdf
	CJO-128.CT.07.D_209.pdf
	CJO-128.CT.07.D_210.pdf
	CJO-128.CT.07.D_211.pdf
	CJO-128.CT.07.D_212.pdf
	CJO-128.CT.07.D_213.pdf
	CJO-128.CT.07.D_214.pdf
	CJO-128.CT.07.D_215.pdf
	CJO-128.CT.07.D_216.pdf
	CJO-128.CT.07.D_217.pdf
	CJO-128.CT.07.D_218.pdf
	CJO-128.CT.07.D_219.pdf
	CJO-128.CT.07.D_220.pdf
	CJO-128.CT.07.D_221.pdf
	CJO-128.CT.07.D_222.pdf
	CJO-128.CT.07.D_223.pdf
	CJO-128.CT.07.D_224.pdf
	CJO-128.CT.07.D_225.pdf
	CJO-128.CT.07.D_226.pdf
	CJO-128.CT.07.D_227.pdf
	CJO-128.CT.07.D_228.pdf
	CJO-128.CT.07.D_229.pdf
	CJO-128.CT.07.D_230.pdf
	CJO-128.CT.07.D_231.pdf
	CJO-128.CT.07.D_232.pdf
	CJO-128.CT.07.D_233.pdf
	CJO-128.CT.07.D_234.pdf
	CJO-128.CT.07.D_235.pdf
	CJO-128.CT.07.D_236.pdf
	CJO-128.CT.07.D_237.pdf
	CJO-128.CT.07.D_238.pdf
	CJO-128.CT.07.D_239.pdf
	CJO-128.CT.07.D_240.pdf
	CJO-128.CT.07.D_241.pdf
	CJO-128.CT.07.D_242.pdf
	CJO-128.CT.07.D_243.pdf
	CJO-128.CT.07.D_244.pdf
	CJO-128.CT.07.D_245.pdf
	CJO-128.CT.07.D_246.pdf
	CJO-128.CT.07.D_247.pdf
	CJO-128.CT.07.D_248.pdf
	CJO-128.CT.07.D_249.pdf
	CJO-128.CT.07.D_250.pdf
	CJO-128.CT.07.D_251.pdf
	CJO-128.CT.07.D_252.pdf
	CJO-128.CT.07.D_253.pdf
	CJO-128.CT.07.D_254.pdf
	CJO-128.CT.07.D_255.pdf
	CJO-128.CT.07.D_256.pdf
	CJO-128.CT.07.D_257.pdf
	CJO-128.CT.07.D_258.pdf
	CJO-128.CT.07.D_259.pdf
	CJO-128.CT.07.D_260.pdf
	CJO-128.CT.07.D_261.pdf
	CJO-128.CT.07.D_262.pdf
	CJO-128.CT.07.D_263.pdf
	CJO-128.CT.07.D_264.pdf
	CJO-128.CT.07.D_265.pdf
	CJO-128.CT.07.D_266.pdf
	CJO-128.CT.07.D_267.pdf
	CJO-128.CT.07.D_268.pdf
	CJO-128.CT.07.D_269.pdf
	CJO-128.CT.07.D_270.pdf
	CJO-128.CT.07.D_271.pdf
	CJO-128.CT.07.D_272.pdf
	CJO-128.CT.07.D_273.pdf
	CJO-128.CT.07.D_274.pdf
	CJO-128.CT.07.D_275.pdf
	CJO-128.CT.07.D_276.pdf
	CJO-128.CT.07.D_277.pdf
	CJO-128.CT.07.D_278.pdf
	CJO-128.CT.07.D_279.pdf
	CJO-128.CT.07.D_280.pdf
	CJO-128.CT.07.D_281.pdf
	CJO-128.CT.07.D_282.pdf
	CJO-128.CT.07.D_283.pdf
	CJO-128.CT.07.D_284.pdf
	CJO-128.CT.07.D_285.pdf
	CJO-128.CT.07.D_286.pdf
	CJO-128.CT.07.D_287.pdf
	CJO-128.CT.07.D_288.pdf
	CJO-128.CT.07.D_289.pdf
	CJO-128.CT.07.D_290.pdf
	CJO-128.CT.07.D_291.pdf
	CJO-128.CT.07.D_292.pdf
	CJO-128.CT.07.D_293.pdf
	CJO-128.CT.07.D_294.pdf
	CJO-128.CT.07.D_295.pdf
	CJO-128.CT.07.D_296.pdf
	CJO-128.CT.07.D_297.pdf
	CJO-128.CT.07.D_298.pdf
	CJO-128.CT.07.D_299.pdf
	CJO-128.CT.07.D_300.pdf
	CJO-128.CT.07.D_301.pdf
	CJO-128.CT.07.D_302.pdf
	CJO-128.CT.07.D_303.pdf
	CJO-128.CT.07.D_304.pdf
	CJO-128.CT.07.D_305.pdf
	CJO-128.CT.07.D_306.pdf
	CJO-128.CT.07.D_307.pdf
	CJO-128.CT.07.D_308.pdf
	CJO-128.CT.07.D_309.pdf
	CJO-128.CT.07.D_310.pdf
	CJO-128.CT.07.D_311.pdf
	CJO-128.CT.07.D_312.pdf
	CJO-128.CT.07.D_313.pdf
	CJO-128.CT.07.D_314.pdf
	CJO-128.CT.07.D_315.pdf
	CJO-128.CT.07.D_316.pdf
	CJO-128.CT.07.D_317.pdf
	CJO-128.CT.07.D_318.pdf
	CJO-128.CT.07.D_319.pdf
	CJO-128.CT.07.D_320.pdf
	CJO-128.CT.07.D_321.pdf
	CJO-128.CT.07.D_322.pdf
	CJO-128.CT.07.D_323.pdf
	CJO-128.CT.07.D_324.pdf
	CJO-128.CT.07.D_325.pdf
	CJO-128.CT.07.D_326.pdf
	CJO-128.CT.07.D_327.pdf
	CJO-128.CT.07.D_328.pdf
	CJO-128.CT.07.D_329.pdf
	CJO-128.CT.07.D_330.pdf
	CJO-128.CT.07.D_331.pdf
	CJO-128.CT.07.D_332.pdf
	CJO-128.CT.07.D_333.pdf
	CJO-128.CT.07.D_334.pdf
	CJO-128.CT.07.D_335.pdf
	CJO-128.CT.07.D_336.pdf
	CJO-128.CT.07.D_337.pdf
	CJO-128.CT.07.D_338.pdf
	CJO-128.CT.07.D_339.pdf
	CJO-128.CT.07.D_340.pdf
	CJO-128.CT.07.D_341.pdf
	CJO-128.CT.07.D_342.pdf
	CJO-128.CT.07.D_343.pdf
	CJO-128.CT.07.D_344.pdf
	CJO-128.CT.07.D_345.pdf
	CJO-128.CT.07.D_346.pdf
	CJO-128.CT.07.D_347.pdf
	CJO-128.CT.07.D_348.pdf
	CJO-128.CT.07.D_349.pdf
	CJO-128.CT.07.D_350.pdf
	CJO-128.CT.07.D_351.pdf
	CJO-128.CT.07.D_352.pdf
	CJO-128.CT.07.D_353.pdf
	CJO-128.CT.07.D_354.pdf
	CJO-128.CT.07.D_355.pdf
	CJO-128.CT.07.D_356.pdf
	CJO-128.CT.07.D_357.pdf
	CJO-128.CT.07.D_358.pdf
	CJO-128.CT.07.D_359.pdf
	CJO-128.CT.07.D_360.pdf
	CJO-128.CT.07.D_361.pdf
	CJO-128.CT.07.D_362.pdf
	CJO-128.CT.07.D_363.pdf
	CJO-128.CT.07.D_364.pdf
	CJO-128.CT.07.D_365.pdf
	CJO-128.CT.07.D_366.pdf
	CJO-128.CT.07.D_367.pdf
	CJO-128.CT.07.D_368.pdf
	CJO-128.CT.07.D_369.pdf
	CJO-128.CT.07.D_370.pdf
	CJO-128.CT.07.D_371.pdf
	CJO-128.CT.07.D_372.pdf
	CJO-128.CT.07.D_373.pdf
	CJO-128.CT.07.D_374.pdf
	CJO-128.CT.07.D_375.pdf
	CJO-128.CT.07.D_376.pdf
	CJO-128.CT.07.D_377.pdf
	CJO-128.CT.07.D_378.pdf
	CJO-128.CT.07.D_379.pdf
	CJO-128.CT.07.D_380.pdf
	CJO-128.CT.07.D_381.pdf
	CJO-128.CT.07.D_382.pdf
	CJO-128.CT.07.D_383.pdf
	CJO-128.CT.07.D_384.pdf
	CJO-128.CT.07.D_385.pdf
	CJO-128.CT.07.D_386.pdf
	CJO-128.CT.07.D_387.pdf
	CJO-128.CT.07.D_388.pdf
	CJO-128.CT.07.D_389.pdf
	CJO-128.CT.07.D_390.pdf
	CJO-128.CT.07.D_391.pdf
	CJO-128.CT.07.D_392.pdf
	CJO-128.CT.07.D_393.pdf
	CJO-128.CT.07.D_394.pdf
	CJO-128.CT.07.D_395.pdf
	CJO-128.CT.07.D_396.pdf
	CJO-128.CT.07.D_397.pdf
	CJO-128.CT.07.D_398.pdf
	CJO-128.CT.07.D_399.pdf
	CJO-128.CT.07.D_400.pdf
	CJO-128.CT.07.D_401.pdf
	CJO-128.CT.07.D_402.pdf
	CJO-128.CT.07.D_403.pdf
	CJO-128.CT.07.D_404.pdf
	CJO-128.CT.07.D_405.pdf
	CJO-128.CT.07.D_406.pdf
	CJO-128.CT.07.D_407.pdf
	CJO-128.CT.07.D_408.pdf
	CJO-128.CT.07.D_409.pdf
	CJO-128.CT.07.D_410.pdf
	CJO-128.CT.07.D_411.pdf
	CJO-128.CT.07.D_412.pdf
	CJO-128.CT.07.D_413.pdf



