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Over dit controleplan… 

 

Het komt vaak voor dat er tijdens de aanleg van de buitenriolering twee verschillende bedrijven 

tegelijkertijd werkzaam zijn. Binnen de terreingrenzen is de onderaannemer aan het werk en in 

het openbare gebied de aannemer van de gemeente.  

Soms is het realiseerbaar om dit door een en hetzelfde bedrijf te laten uitvoeren. De 

onderaannemer van het project schrijft in bij de aanbesteding van de gemeente en kan het 

project binnenhalen. Het grote voordeel is natuurlijk de planning en de technische coördinatie. 

Werkzaamheden kunnen in dat geval als één bewerking worden uitgevoerd.  

Juist in de coördinatie wil er nog wel eens wat mis gaan. Dit controleplan geeft inzicht in het 

proces en de werkvolgorde voor de aanleg van buitenriolering. 
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I. Ontwerp 

INLEIDING – Dit controleplan gaat over een vrij klein gedeelte van een project, namelijk de buitenriolering en de 

drainageleidingen, beiden van kunststof.  

De riolering en de drainageleidingen kunnen zich bevinden binnen een bouwproject (veelal onder de begane 

grondvloer, maar ook in het terrein, tot aan de terreingrenzen. Over de terreingrenzen heen gaat de riolering over 

in een gemeenteriool en dit plan gaat ook hier op in. 

1. Informatie gemeente: bij het uitwerken van het ontwerp tot bestek en bestektekeningen dient informatie te 

worden opgevraagd bij de gemeente om navraag te doen over de eisen die gesteld worden aan vuil- en 

schoonwater riolering (de aansluitvoorwaarden). 

Het betreft hier dan informatie over de aanwezigheid van het bestaande riool en beschikbare uitlopers. De 

hoogte van de aangeboden rioleringen, het wel of niet gescheiden aanbieden van vuil- en schoonwater riolering, 

de kleuren van de vuilwater en schoonwater rioleringsbuizen. Ook kunnen gemeenten tegenwoordig eisen 

stellen aan de berging van regenwater in eigenterrein of het afvoeren ervan over de oppervlakte van het terrein 

met dan de mogelijkheid van infiltratie door de bestrating. Deze informatie kan aanleiding zijn voor extra 

terreinleidingen of infiltratiekratten binnen de erfgrenzen. Ook kunnen extra eisen worden gesteld aan de 

aansluitingen bij gestapelde woningbouw. 

2. Bestek + bestektekeningen: zijn als contractstukken de basis voor alle partners om een project te realiseren. De 

bouwbegeleider zal bij de start van zijn werkzaamheden nagaan of deze gegevens compleet zijn.  

Denk bijvoorbeeld aan een gescheiden stelsel of aan infiltratie van regenwater. Is er bijvoorbeeld bij elke HWA 

aan de gevel een aansluitpunt van de riolering getekend en staan alle toe te passen materialen genoemd in het 

bestek. Indien hieruit blijkt dat de informatie niet compleet is, of dat er tegenstrijdigheden aanwezig zijn tussen 

bestek en bestektekeningen, dan meldt hij deze schriftelijk aan de opdrachtgever.  

3. Werktekeningen: het is gebruikelijk dat de installateurs, of zij nu nevenaannemers of onderaannemers zijn, de 

werktekeningenfase oppakken. In sommige situaties is er geen adviseur voor de technische installaties (meer) 

aanwezig en zal de bouwbegeleider de tekeningen zelf moeten controleren. Ook de onderlinge samenhang van 

de installaties in de grond moet in dat geval door de hoofdaannemer worden gecoördineerd. 

4. Berekeningen: de omgevingsvergunning heeft meestal als nadere eis dat diverse tekeningen en berekeningen 

later moeten worden ingediend. Dit geldt zeker voor de dimensionering van buitenriolering en 

drainageleidingen, capaciteiten en b.o.b. (bovenkant onderkant buis) maatvoering van de uitlopers ter plaatse 
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van de erfgrens. In dit verband dient ook te worden nagegaan met welke diameter riolering kan worden 

aangesloten op het gemeenteriool.  

Als uit de berekeningen volgt dat de grondleidingen een diameter moeten hebben van 160 mm of groter, en het 

gemeenteriool heeft slechts uitlopers van rond 125 mm beschikbaar, dan is overleg met alle partijen 

noodzakelijk. Hetzelfde geldt voor de hoogtemaatvoering. Zie hiervoor ook de aansluitvoorwaarden van de 

gemeente. 

5. Drainage-aansluiting: bekeken moet worden of de aanlegdiepte van de drainageleiding of een afvoergoot van 

een parkeergarage zodanig ligt dat aansluiting op een gemeenteriool mogelijk blijft. Anders moet er mogelijk in 

een pompput worden voorzien met een aparte persleiding naar het hoofdriool. 

6. Sparingen coördinatie: met name in de funderingsfase is een juiste opgave van sparingen op een korte termijn 

benodigd. Een HWA aan de achtergevel, die via de funderingsbalken naar de voorgevel moet worden aangelegd, 

vraagt tenminste twee sparingen die door afschot ook nog eens op verschillende hoogtes moeten komen. De 

sparingen moeten op tekening worden aangegeven en de hoofdconstructeur zal een oordeel moeten geven of 

de opgegeven sparingen wel of geen extra wapening behoeven. 

7. Maatvoering: indien er sprake is van nevenaanneming, dan moet worden nagekeken of de bestekken voorzien 

in de maatvoering en vooral door wie dit dan gedaan gaat worden. Of de nevenaannemer verzorgt zelf de 

maatvoering of de hoofdaannemer verricht de maatvoering. Is er sprake van onderaanneming, dan is het voor 

de bouwbegeleider toch interessant om te weten wie de maatvoering uiteindelijk verzorgt. Als de installateur de 

maatvoering verricht, dan zijn de door de hoofdaannemer aangegeven hoofdmaten (stramienen en meterpeilen) 

voor hen het uitgangspunt. 

8. Bouwkundige voorzieningen: als er sprake is van nevenaanneming, dan zijn er per definitie zaken die een 

bouwkundige aannemer moet verzorgen ten behoeve van de installateurs. Deze zaken worden vastgelegd in 

staten met als titel “Bouwkundige Voorzieningen t.b.v.   “, als bijlagen van het bestek.  

Voor alle installateurs die als nevenaannemer werkzaam zijn, dient hiermee op een complete wijze te zijn 

aangegeven welke onderdelen de bouwkundige aannemer dient te verzorgen voor de installateur. Niet alleen 

het maken van een sparing ten behoeve van de rioleringsdoorvoer moet hierin staan vermeld, ook moet helder 

zijn of het waterdicht of brandwerend afwerken van de overgebleven sparing door de installateur wordt 

verzorgd of dat dit een Bouwkundige Voorziening is welke de bouwkundige aannemer dient af te werken. 

9. Revisie: tenslotte moet in de bestekken duidelijk zijn aangegeven wie verantwoordelijk is voor het maken van de 

revisietekeningen. En wie tijdens de bouwfase verantwoordelijk is om de wijzigingsgegevens bij te houden en 

wie deze goedkeurd. 

 

 

II. Financiën 

INLEIDING – Met enige regelmaat is er discussie over de situatie bij de terreingrenzen.  

Op de bestektekening zijn de aansluitpunten keurig aangegeven tot net buiten de erfgrens, terwijl daar geen 

uitlopers van het gemeenteriool beschikbaar zijn. De gemeente kan in dit geval de eis stellen dat de riolering op het 

terrein moet worden verlegd tot een punt waar wel een uitloper beschikbaar is. Of dit terecht is of niet moet dan 

vervolgens worden uitgezocht.  

Duidelijk is wel dat de opdrachtgever in sommige gevallen voor extra kosten komt te staan. 

1. Meer- en minderwerk: zowel bij nevenaanneming als bij onderaanneming dienen bestekwijzigingen vooraf te 

worden doorgesproken met de opdrachtgever. Tijdens de bouwvergaderingen kunnen besluiten worden 

genomen over het meer- en minderwerk. 

2. Aansluitkosten: normaal zijn de aansluitkosten niet voor rekening van de aannemer. De opdrachtgever moet 

tijdig worden geïnformeerd over het aanvragen van de aansluiting op het gemeenteriool en de kosten hiervan. 

3. Drainage aansluitpunt: als de drainageleiding als verzamelleiding eveneens wordt aangesloten op het 

(gescheiden) gemeentelijk stelsel, dan geldt dit mogelijk als een extra aansluitpunt. 
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III. Regelgeving 

INLEIDING – Voordat met de uitvoering van de terreinleidingen mag worden begonnen, dienen de tekeningen en 

berekeningen te zijn ingediend bij de gemeente, afdeling Bouw-en Woningtoezicht. De inspecteur van deze dienst 

moet in de gelegenheid worden gesteld om de aangebrachte leidingen te keuren alvorens de leidingsleuven 

opnieuw worden aangevuld. 

1. Goedgekeurde tekeningen: het is noodzakelijk om gewaarmerkte, goedgekeurde werktekeningen te hanteren 

van de laatste wijzigingsdatum. Goedkeuring materialen moet plaatsvinden voor verwerking. 

2. Verwerkingsvoorschriften: deze moeten aanwezig zijn voordat met de werkzaamheden wordt aangevangen. 

Iedere kunststofsoort kan zijn eigen, specifieke verwerkingsvoorwaarden hebben en het kan zijn dat het 

uitvoerend personeel nét niet de kennis heeft van dat specifieke materiaal, omdat zij hiermee voor het eerst 

werken. Denk bijvoorbeeld aan de minimumtemperatuur van het kunststof materiaal waarmee mag worden 

gelijmd of gelast.  

3. Garantieverklaring: iedere aannemer en installateur dient vooraf een concept garantieverklaring te 

overhandigen conform het bestek. Als datum ingang zal de datum van oplevering moeten worden 

aangehouden. Dit is noodzakelijk om vooraf te kunnen vaststellen of er op een aantal zaken 

onderhoudsverplichting rust. Denk hierbij aan het periodiek doorspoelen van een drainagesysteem.  

4. V&G-plan uitvoering: voorzover nog noodzakelijk dient het V&G-plan van de bouwkundige aannemer te worden 

aangevuld met de werkzaamheden van de installateur, grondwerker als onderaannemer of als nevenaannemer. 

5. V&G-plan derden: er dient separaat aandacht te worden geschonken aan de werkzaamheden die namens de 

gemeente worden uitgevoerd. In een gebied waar woningen worden gerealiseerd, moeten ook maatregelen 

worden genomen om te voorkomen dat kinderen en volwassenen in openliggende rioleringssleuven van de 

gemeente kunnen vallen. De bouwbegeleider die wordt geconfronteerd met deze situatie, heeft de plicht om de 

aannemer die het betreffende werk uitvoert, schriftelijk te melden dat zich een gevaarlijke situatie voor kan 

doen, ook al ligt dat stukje bouwterrein net buiten zijn werkgebied. 

6. Attesten en certificaten: bij de bemonstering dienen de benodigde verklaringen aanwezig te zijn. 

7. Gemeentelijke verordeningen: nagegaan moet worden of er plaatselijke verordeningen van kracht zijn en of 

deze tijdens de ontwerpfase zijn verwerkt.  

 

 

IV. Organisatie 

INLEIDING – Er zijn een tweetal zaken van belang met betrekking tot de riolering, hierop dient de organisatie te 

worden afgestemd, te weten:  

Ten eerste dient de voortgang van de riolering te worden afgestemd op de voortgang van het project. Ontwerp, 

berekening, sparingen en leidingaanleg dienen een duidelijke relatie te hebben met de uitvoering van de fundering 

en de opbouw.  

Ten tweede is het moment van aansluiting op het gemeenteriool een belangrijk moment. De aannemer heeft 

behoefte aan deze aansluiting zodra het dak waterdicht is afgewerkt en de dakafvoeren gaan functioneren. Het 

water moet dan ergens naar toe. 

1. Tekeningenprocedure: met betrekking tot de voortgang van de werktekeningen moet in veel gevallen enige 

voorrang worden gegeven aan de terreinriolering en de eventuele drainage. Hiervoor dienen afspraken te 

worden gemaakt en mogelijk een tekeningenroulatieschema te worden opgesteld. Duidelijk moet worden wie 

tekeningen produceert, wie controleert, hoeveel tijd hiervoor beschikbaar is en wie tekeningen definitief maakt 

en indient bij de gemeente.  

2. Sparingencoördinatie: binnen deze tekeningenprocedure dient aandacht te worden geschonken aan de 

coördinatie van sparingen in de fundering dan wel de kelderwanden.  

3. Indiening bij Bouw- en Woningtoezicht: zowel de terreinriolering als een capaciteitsberekening met de 
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dimensionering van leidingen moeten tijdig ter controle worden ingediend bij Bouw- en Woningtoezicht. Het 

moet duidelijk zijn wie wat doet en wanneer. 

4. Uitvoeringscoördinatie: bij onderaanneming is de hoofdaannemer verantwoordelijk voor de coördinatie van zijn 

eigen installateurs, zowel tijdens de (werk)tekeningenfase als in de uitvoering. Bij nevenaanneming zal in de 

meeste gevallen de bouwkundige aannemer worden belast met de uitvoeringscoördinatie van de installateurs. 

De aannemer is dan niet verantwoordelijk voor de tekeningencoördinatie. Het bewaken van de voortgang van de 

tekeningen is in dit geval in handen van de adviseur van de technische installaties, of, als deze niet aanwezig  

is, in handen van de bouwbegeleider (meestal in de vorm van de bouwdirectie). 

5. Aanvragen aansluitingen op gemeenteriool: de opdrachtgever dient tijdig aanvraagformulieren in te vullen en te 

verzenden naar de gemeente. Het aantal aansluitingen dient hierbij correct te worden opgegeven, inclusief 

eventuele drainage aansluitpunten. Hiervoor wordt in veel gevallen een tekening meegestuurd waarop de 

aansluitingen zijn verwerkt. Er moet hierbij een gewenste aansluitingsdatum worden opgegeven. Met name het 

moment van het waterdicht maken van het dak kan een bepalend moment zijn. 

6. Sparingen: sparingen en leidingen dienen op elkaar te worden 

afgestemd, evenals het later (water- en/of brandwerend) 

dichtmaken van sparingen. Ook moet helder zijn wie 

sparingen afdicht en op welk moment en op welke wijze.  

7. Deelname aan vergaderingen: indien de installateurs als 

nevenaannemers zijn gecontracteerd, is het logisch om deze 

partijen uit te nodigen bij de bouwvergaderingen. Zij zijn 

rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de 

opdrachtgever. Er kan echter ook worden gekozen voor een 

opzet om de nevenaannemers in de organisatie van het 

project te behandelen als onderaannemers. Dit kan alleen met 

instemming van alle bedrijven en als de hoofdaannemer zijn 

taak als coördinator van de uitvoering van de 

nevenaannemers serieus oppakt. Bijvoorbeeld door het 

houden van coördinatiebesprekingen. In dat geval is het te 

overwegen de nevenaannemers in plaats van de 

bouwvergaderingen, de werkvergaderingen te laten bijwonen. 

8. Bemonstering: vooraf dient te worden vastgesteld welke 

onderdelen die betrekking hebben op dit controleplan dienen 

te worden bemonsterd of gedocumenteerd. Men kan hierbij 

denken aan een drainageleiding, een controleput, een 

polderstuk en een flexibele overgangsverbinding. 

9. Revisie: tijdens het vooroverleg moet helder worden wie verantwoordelijk is voor het maken van de 

revisietekeningen en in hoeveelvoud deze moeten worden aangeleverd. Het aangeven van de juiste plaats van 

ontstoppingsstukken is zowel bij de woningbouw als utiliteitsbouw van belang; kopers van woningen hebben 

recht op een juiste informatie.  

 

  

Fig. 1 | Voorbeeld van een project waarbij het hemelwater 

rechtstreeks uitkomt op het trottoir 
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V. Indicatieplanning 

Het bijgevoegde planningsformulier geeft inzicht in de belangrijkste zaken met betrekking tot de buitenriolering. 

De bouwbegeleider zal voor zijn project een eigen planning kunnen opstellen op basis van deze gegevens. 

 

Nr. Activiteit (in aantal weken) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 … 37 38 

1. Informatie opvragen gemeente (ontwerp)                    

2. Bestek en bestektekeningen                    

3. Werktekeningen installateurs                    

4. Sparingstekeningen                    

5. Indienen tekeningen en berekeningen                    

6. Aanbrengen terreinleidingen                    

7. Aanvragen aansluitingen op riool                    

8. Aanbrengen dakbedekking                    

9. Aansluiting op gemeenteriool                    
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B | Techniek 

Inhoudsopgave 

AANDACHTSPUNTEN 

1. Keuring op de bouwplaats 

2. Verwerking materialen 

3. Leidingdoorvoer door bouwkundige onderdelen 

4. Brandwering 

 

5. Bevestigingsmaterialen 

6. Controle afschot 

7. Controle putten 

8. Revisie 

 

 

Aandachtspunten 

INLEIDING - In principe zal alles wat met dit onderdeel te maken heeft verdwijnen onder de grond, dan wel onder 

een begane grondvloer. Dat houdt in dat de controle van dit onderdeel in de meeste gevallen, maar eenmaal kan 

geschieden, voor het leggen van de begane grondvloer.  

Een van de aandachtspunten bij projecten is de vaste verbinding van de riolering aan de fundering en de vrij 

bewegende terreinleidingen. De overgang van binnen naar buiten dient in dat geval flexibel te worden uitgevoerd. 

1. Keuring op de bouwplaats: de materialen dienen bij aanvoer te worden gecontroleerd. De materiaalspecificatie 

en de wijze van opslag moeten worden beoordeeld. 

Indien van gemeentewege met verschillende kleuren 

wordt gewerkt voor schoon- en vuilwater, dan moeten 

deze ook zijn aangebracht.  

2. Verwerking materialen: aan de hand van de 

verwerkingsvoorschriften wordt door de aannemer en 

opzichter gecontroleerd op de naleving hiervan. Dit 

geldt ook voor controle van de verbindingen en het 

afschot. Het is belangrijk dit dan ook vast te leggen 

middels foto’s en meetwaarden. 

3. Leidingdoorvoer door bouwkundige onderdelen: indien 

wordt vastgesteld dat de door de installateur opgegeven 

sparingen met een ruime overmaat zijn opgegeven, dan 

kan dit tot discussie leiden op de bouw, zeker als de 

bouwkundige aannemer verantwoordelijk is voor het 

afwerken van deze sparingen. Als bepaalde sparingen 

ook nog eens brandwerend moeten worden afgewerkt, 

dan is een goede maatvoering van sparingen ook nog 

eens van technisch belang (brandveiligheid).  

4. Brandwering: indien bepaalde leidingen worden doorge-

voerd in publiekstoegankelijke ruimten, bijvoorbeeld 

parkeergarages, kan het van wezenlijk belang zijn om 

het brandgedrag van diverse soorten kunststofleidingen 

te onderkennen, bijvoorbeeld: Tyleen, Akatherm, Vulcatheen, P.E., P.V.C., Gemodificeerd P.V.C., A.B.S. en 

andere soorten. Welke methoden bestaan er om de diverse soorten brandwerend te maken en met welke 

materialen en middelen; met name bij brandwerende scheidingsconstructies, is de vraag wat gebruik je?  

5. Bevestigingsmaterialen: sommige materialen hebben hun eigen, specifieke bevestigingsvoorschriften. Deze 

staan aangegeven op de verwerkingsvoorschriften van deze materialen. Ook beugelafstanden en andere zaken 

staan hierin aangegeven. Denk bijvoorbeeld aan het toepassen van expansiemogelijkheden, het al of niet 

isoleren tegen condens, vorst en/of geluid en een minimaal voorgeschreven afschot van leidingen. Bij 

toepassing van kunststof banden als beugels, dient ook te worden gedacht aan het voorkomen van opdrijven 

Fig. 2 | Leidingen doorgevoerd in publiekstoegankelijke ruimte 
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van leidingen. 

6. Controle afschot: een terreininstallatie dient voordat deze met grond wordt aangevuld, te worden gecontroleerd 

op afschot. Voor korte leidingen kan dit met een waterpas geschieden, voor lange leidingstelsels kan hiervoor 

een waterpasinstrument worden gebruikt en dan ook de meeting vastleggen in geschrift en met foto’s .  

7. Controle putten: in het werk dient de aanwezigheid van putten te worden gecontroleerd aan de hand van de 

tekeningen uit de ontwerpfase. Denk hierbij aan ontstoppingsputten HWA en vuilwaterriolering, controleputten 

ten behoeve van de drainage, meetputjes van vet- en olie-afscheiders.  

8. Revisie: van groot belang is het inmeten van de plaats van leidingen, controleputten en ontstoppingsputten.  

Deze gegevens dienen te worden vastgelegd en door de bouwbegeleider te worden gecheckt. Voordat er sprake 

is van het aanvullen van leidingsleuven moet er een controle plaatsvinden van deze inmeting. Hierna vindt de 

revisie van de tekeningen plaats aan de hand van deze gegevens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  CONTROLEPLAN BUITENRIOLERING 14.00 

 

 © 2018 Centraal Bureau Bouwbegeleiding B.V. – Op het gebruik van de controleplannen zijn de 

 Voorwaarden van CBB van toepassing: www.controleplannen.nl/algemenevoorwaarden. 

 telefoon: 026 – 386 86 00   website: www.controleplannen.nl versie 2018-01 

pagina 9 - 11 

C | Inspectielijst 

 Project:  

 Locatie:  

 Opzichter:  

 Inspectiedatum:  

 

Nr. Activiteit Akkoord Niet akkoord N.v.t. 

A. Administratief    

1. Zijn aansluitvoorwaarden bekend    

2. Zijn er plaatselijke eisen van kracht en verwerkt in de bestekken en 

tekeningen 

   

3. Is er goedkeuring op de ingediende stukken    

4. Zijn de aansluitingen aangevraagd    

5. Is er een werkplan geëist voor dit onderwerp    

6. Zijn de vereiste bestektekeningen en berekeningen ingediend ter 

controle 

   

7. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen 

ingediend ter controle 

   

8. Zijn er attesten, certificaten of garanties geëist    

9. Zijn de laatste gegevens verwerkt (gebruikerswensen van 

kopers/winkeliers) 

   

10. Is een startbespreking wenselijk voor dit onderdeel    

11. Is dit onderdeel opgenomen in het V&G-plan uitvoering    

12. Zijn alle betrokkenen daarvan op de hoogte    

13. Zijn alle bestekseisen bekend en juist geïnterpreteerd    

14. Is er bemonstering nodig voor dit onderdeel    

B. Voorbereiding    

15. Is het ontwerp van buiten / binnenriolering getoetst aan de NEN 

3215 gebouwriolering en buitenriolering 

   

16. Is er sprake van een gescheiden stelsel van de gemeente    

17. Wordt RWA op of in terrein verwerkt of afgevoerd    

18. Zijn de sparingen bekend en op tekening verwerkt    

19. Vaststellen afdichten sparingen    

20. Voldoende ontstoppingsstukken aanwezig    

21. Is er voldoende mogelijkheid voor beluchting van het systeem    

22. Is er sprake van vorstvrije aanleg    

23. Hoe is de overgang van binnen naar buiten, polderstuk    

24. Berekening gemaakt voor de buffervoorraad van RWA    

25. Is de planning afgestemd met de gemeentelijke aansluitingen    

26. Is er een werkplan ingediend ter controle    
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Nr. Activiteit Akkoord Niet akkoord N.v.t. 

27. Is het werkplan goedgekeurd    

28. Is het werkplan op de bouw aanwezig    

29. Zijn bestektekeningen en berekeningen goedgekeurd zonder 

voorbehoud 

   

30. Zijn de goedgekeurde bestektekeningen en berekeningen op de 

bouw aanwezig 

   

31. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen 

goedgekeurd 

   

32. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen op de 

bouw 

aanwezig 

   

33. Zijn de attesten, certificaten of garanties ingediend ter controle    

34. Zijn de attesten, certificaten of garanties goedgekeurd zonder 

voorbehoud 

   

35. Zijn de attesten, certificaten of garanties op de bouw aanwezig    

36. Zijn er bijzondere omstandigheden uit VCA-oogpunt    

37. Is de bemonstering aangeleverd op de bouw, en is deze kompleet    

38. Is de bemonstering goedgekeurd en vastgesteld naar alle 

betrokken partijen 

   

39. Is een (detail)planning voor dit onderdeel wenselijk    

40. Is de (detail)planning realistisch en haalbaar    

41. Is de opslag van materialen goed geregeld (bescherming)    

C. Uitvoering    

42. Zijn de uitleggers op het hoofdriool aanwezig    

43. Is de terreingrens gemaatvoerd (plaats controleputten)    

44. Controle op correcte afdichting sparingen    

45. Sleuven op afschot gegraven    

46. Leidingen op afschot gelegd    

47. Overgang vaste verbinding naar terrein flexibel uitgevoerd    

48. Aanvullen sleuven in lagen met zand    

49. Worden de leidingen ter plaatse ingemeten en getekend    

50. Is de maatvoering gecontroleerd    

D. Nacontrole    

51. Is de kwaliteit beoordeeld en akkoord bevonden    

52. Zijn alle gegevens op de juiste wijze in de revisiestukken verwerkt    
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 Eventuele opmerkingen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


