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Over dit controleplan… 

 

Het toepassen van damwanden is al een zeer oude techniek. Er zijn vele typen 

damwanden toegepast, van hout (berlinerwand), beton en staal.  

Heden ten dage wordt de stalen damwand op grote schaal toegepast, hetzij als een 

hulpconstructie om de bouwput uit te kunnen graven, hetzij als een onderdeel van de 

toekomstige nieuwbouw. Dan wordt de damwand toegepast als een verloren bekisting 

en blijft dan ook aanwezig. Soms is een verankering noodzakelijk van de damwand in 

de naastliggende grond, hetgeen bijvoorbeeld met groutankers kan worden 

gerealiseerd. Het slaan van damwanden is werk voor specialisten. Ook hier geldt 

echter dat het proces voor een bouwbegeleider inzichtelijk moet zijn. 

Het proces van inbrengen van damwanden in de grond kan door drukken, trillen of 

heien gebeuren.  

 



  CONTROLEPLAN PREFAB DAMWANDEN 20.41 

 

 © 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 2 - 11 

A | Organisatie 

Inhoudsopgave 

I. ONTWERP 

1. Milieukundig 

bodemonderzoek 

2. Grond- en 

funderingsonderzoek 

3. Belendingen en 

obstakels 

4. Bestektekeningen 

5. Werktekeningen 

architect / 

constructeur 

6. Werktekeningen 

leverancier 

7. Berekeningen 

II. FINANCIËN 

1. Meer- en minderwerk 

2. Stagnatiekosten 

3. Bemaling wijzigen 

4. Bemalingheffing  

III. REGELGEVING 

1. Tekeningen en 

berekening 

2. Melding start werk 

3. Overige vereisten 

4. V&G-plan 

IV. ORGANISATIE 

1. Grond- en funde-

ringsonderzoek 

2. Vaststellen damwand 

3. Tekeningen-procedure 

4. Omgevingsvergunning 

5. Wion – Klic melding 

6. Vaststellen systeem 

aanbrengen 

7. Expertise belendende 

percelen 

8. V&G-plan 

9. Werkplan 

10. Afwerking 

V. PLANNING 

- Indicatieplanning 

 

 

I. Ontwerp 

INLEIDING - Soms maakt een damwand al onderdeel uit van het ontwerp van een architect, als onderdeel van een 

kelderwand, maar soms ook niet. (Zie ook de controleplannen 05.62 tijdelijke bemaling en 05.71 bouwkuipen). 

Betreft het een onderdeel van het project, dan nog kan het gaan om een tijdelijke damwand die is opgenomen om 

het plan te kunnen realiseren en die, na het gereed komen van de ondergrondse bouw, dient te worden verwijderd. 

In dit plan beperken we ons tot die damwanden die als onderdeel van het project aanwezig blijven. 

Deze prefab damwanden kunnen bestaan uit hout, beton of staal; welke middels drukken, trillen of heien in de 

grond gebracht kunnen worden. 

1. Milieukundig bodemonderzoek: als dit rapport aanwezig is, kunnen veel antwoorden worden gevonden over de 

kwaliteit van grond en water.  

In de meeste gevallen heeft dit onderzoek al plaatsgevonden ten behoeve van de aankoop van de grond. Maar 

als op een terrein wordt gebouwd dat al in eigendom is, kan het nodig zijn dat dit onderzoek alsnog moet 

plaatsvinden. De kwaliteit van de grond is uiteraard van invloed op de kwaliteit van het grondwater. 

2. Grond- en funderingsonderzoek: eerste vereiste is een grond- en funderingsonderzoek, inclusief het uitvoeren 

van sonderingen en een onderzoek naar de grondwaterstand en de grondwaterspanningen.  

3. Belendingen en obstakels: de aanwezigheid van belendende panden kan van invloed zijn op de keuze van de 

wijze van inbrengen van de prefab wanden, dan wel de keuze van het materiaal.  

Indien er grondwateronttrekking plaatsvindt (bouwkuip) kan de bodem licht verzakken, waardoor het risico 

aanwezig is dat de bestaande panden zich nader gaan zetten. Hierbij kan scheurvorming ontstaan. Dit feit op 

zich kan aanleiding zijn tot extra maatregelen. 

Er zal ook aandacht moeten worden geschonken aan de mogelijke aanwezigheid van obstakels in de bodem, 

bijvoorbeeld zwerfkeien of oude funderingsresten. Deze kunnen het inbrengen van prefab damwanden ernstig 

bemoeilijken. Het opstellen van een expertise rapport belendingen is dan ook aan te bevelen. 

4. Bestektekeningen: volledigheidshalve toch hier genoemd. Indien de aannemer betrokken is in een 

bouwteamverband, zal hij zeker kennis en kunde aandragen voor het maken van een verantwoorde keus van de 

damwandprofielen. In deze optie kan een berekening naar de lengte, de zwaarte en de verankering gelijk 
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worden uitgevoerd, zodat de bestektekst compleet en correct kan worden weergegeven. Bij zichtwerk dient ook 

de afwerking duidelijk te worden aangegeven, ofwel moet via een verfbestek een nadere uitwerking komen. Hier 

gaan we dan uit van het feit dat architect, constructeur en aannemer gezamenlijk de opdrachtgever/ 

bouwbegeleider van advies dienen. 

5. Werktekeningen architect/constructeur: in de meeste gevallen is het aanbrengen van damwanden al bij de 

startfase van een project noodzakelijk. Het spreekt voor zich dat werktekeningen van de damwanden dan vrij 

snel nodig zijn. In dit gaval zal er veel voor werk door de constructeur gedaan moeten worden; vooral omdat de 

prefab damwanden als onderdeel van het project aanwezig blijven. 

6. Werktekeningen leverancier: men kan besluiten dat de bestektekeningen uitgangspunt zijn voor de leverancier 

van de damwanden voor het maken van eigen werktekeningen. De leverancier is in dat geval zelf 

verantwoordelijk voor het tekenwerk. Wel dienen architect en constructeur in de controlefase te worden 

geraadpleegd. 

7. Berekeningen: voordat men kan overgaan tot het bestellen van de wanden, dient een berekening te worden 

gemaakt door de leverancier. Aangezien de wanden onderdeel uitmaken van de hoofdconstructie van het 

gebouw, dient dit in samenspraak met de hoofdconstructeur te worden opgezet. De berekening moet door de 

hoofdconstructeur worden gecontroleerd en, na goedkeuring hiervan, door hem worden ingediend bij Bouw- en 

Woningtoezicht. 

II. Financiën 

INLEIDING - Tijdens de ontwikkeling en uitwerking van een proces kan het om planningstechnische en/of financiële 

redenen aantrekkelijk zijn om als opdrachtgever een separate opdracht te verstrekken aan een gespecialiseerde 

aannemer voor het aanbrengen van de damwanden. In dat geval dient de hoofdaannemer de uitvoering te 

coördineren. 

1. Meer -en minderwerk: als de opdracht eenmaal is verstrekt, kan de bouwbegeleider zich beperken tot het 

bijhouden van wijzigingen in de uitvoering, het meer- en minderwerk. Goedkeuring van de opdrachtgever is 

vooraf altijd noodzakelijk. 

Indien de risico's goed zijn geïnventariseerd, dan kan een weloverwogen technisch ontwerp worden 

gerealiseerd.  

Men kan ervoor kiezen een aantal risico's te laten bestaan, omdat de kosten van het voorkomen van deze 

risico's te hoog zijn. Mocht er zich toch een probleem voordoen, dan zal dit in de vorm van meer- en 

minderwerk kunnen worden verrekend.  

Men kan bijvoorbeeld uitgaan van het aanbrengen van damwanden door middel van trillen, maar als blijkt dat 

dit problemen geeft, moet men onverwacht overgaan op bijvoorbeeld drukken.  

Het is dan goed om vooraf afspraken te maken over wie de meerkosten draagt en hoe hoog deze maximaal 

mogen worden. 

2. Stagnatiekosten: de bouwbegeleider houdt nauwkeurig bij op welk moment stagnatie ontstaat en wat daarvan 

de reden is. Er kan een discussie ontstaan over wie de meerkosten moet betalen, maar er mag geen discussie 

zijn over de duur van de stagnatie. Een discussie over de gevolgen kan daarna plaatsvinden, we praten dan 

bijvoorbeeld over bouwtijdverlenging. 

3. Bemaling wijzigen: over een wijziging van de opzet van bemalen dient vooraf een duidelijke afspraak te worden 

gemaakt. Indien de aannemer van mening is dat er sprake is van meerwerk, dan dient dit vooraf kenbaar 

gemaakt te worden. 

4. Bemalingheffing: het betalen van een belasting over het onttrekken van water wordt bepaald aan de hand van 

de verstrekte vergunning; hierop dient ook het bestek nagekeken te worden, wie dit gaat betalen; hoe is een en 

ander geregeld; 
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III. Regelgeving 

INLEIDING - Indien de omgevingsvergunning nog niet is afgegeven kan de aannemer, of de opdrachtgever in 

sommige gevallen, toch reeds de prefab damwand willen aanbrengen. De gemeente kan aangeven of er separaat 

toestemming moet worden aangevraagd, of men, vooruitlopend op het afgeven van de omgevingsvergunning, 

toestemming verleent voor het aanbrengen van de prefab damwand (verticale opslag van materialen wordt wel eens 

gezegd). 

1. Tekeningen en berekening: hoe de goedkeuringsprocedure ook zal verlopen, zonder een door de gemeente 

goedgekeurde tekening en berekening zal de bouwbegeleider het werk niet laten aanvangen.  

2. Melding start werk: de bouwbegeleider ziet erop toe dat voor alle partijen volstrekt helder is dat toestemming 

wordt verleend voor het aanbrengen van de damwanden. Zelfs als de aannemer stelt dat zij dit werk voor "eigen 

risico" wil uitvoeren, dan nog moet worden vermeden dat het project een valse start krijgt door instanties te 

passeren. 

3. Overige vereisten: nodig voor een werk is de omgevingsvergunning, waarbij vooraf gevraagd wordt onderzoek 

te doen of er meerdere instantie geraadpleegd dienen te worden in verband met het uit te voeren werk. Dit 

houdt in dat de opdrachtgever met haar adviseurs informatie dient in te winnen bij de diverse instantie, zoals 

waterschappen, stadsarcheologische dienst etc. Is dit alles gebeurd en is de informatie verwerkt in het bestek 

en werkplannen dan kan er na goedkeuring begonnen worden. Ook eventuele schoongrondverklaringen zijn in 

dit kader belangrijk.  

4. V&G-plan: de bouwbegeleider ziet toe op het tijdig verstrekken van het V&G-plan uitvoeringsfase door de 

aannemer. De aannemer zal op basis van het V&G plan ontwerp zijn V&G plan en werkplannen baseren. Bij 

complexe zaken kan hij overwegen dit te laten controleren door een bevoegd gezag. 

 

 

 

IV. Organisatie 

INLEIDING - Het aanbrengen van een prefab damwand kan een van de eerste activiteiten zijn van een bouwproject. 

Soms is de prefab damwand van cruciaal belang voor de start van bemaling en grondwerk en zeker als de 

damwanden een onderdeel van het project gaan vormen. Niet zelden is de afgifte van een omgevingsvergunning 

voor het project een vertragende factor. Daarom is een gestroomlijnde organisatie van het damwandenproces 

belangrijk. 

1. Grond- en funderingsonderzoek: uitgangspunt voor het bepalen van het type damwand, de lengte en de vorm 

van de profielen alsmede de eventuele verankering, is een grond- en funderingsonderzoek. Ook de hoogte van 

het grondwater is van belang. Op basis hiervan kan een goed advies worden opgesteld.  

2. Vaststellen damwand: bij zichtwerk zal de architect een belangrijke stempel drukken op de uiteindelijke keuze 

van de damwand. De hoofdconstructeur is echter verantwoordelijk voor het definitief vaststellen hiervan, al dan 

niet na voorstellen van de (gespecialiseerde) aannemer. 

3. Tekeningenprocedure: tussen partijen dient een sluitende tekeningenprocedure te worden vastgesteld. Niet 

alleen wie welke tekeningen produceert, maar ook wie controleert en hoeveel tijd hiervoor beschikbaar wordt 

gesteld, zijn hierbij belangrijk. De bouwbegeleider kan hiervoor een tekeningenroulatieschema (TRS) laten 

opstellen. 

4. Omgevingsvergunning: op basis van grond- en funderingsonderzoek en de gegevens van de hoogte van het 

grondwater, zal moeten worden nagegaan of speciale informatie moeten worden verstrekt bij het aanvragen van 

de omgevingsvergunning. Men kan hierbij denken aan gegevens omtrent: bemaling hoeveelheden en tijd, lozing 

op oppervlakte water of in de grond; verkeersplan in verband met lengte damwanden en eventueel precario.  

Daarnaast dient men bij projecten langs spoorwegen mogelijk toestemming te verkrijgen van de Spoorwegen. 

5. Wion - Klic melding: volgens de WION is het nodig om inzake kabels en leidingen informatie te vergaren middels 
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een Klic melding. Zeker als de damwand vooruitlopend op de overige werkzaamheden zal worden aangebracht. 

Bij kritische punten moeten proefsleuven worden gegraven om te controleren of kabels en/of leidingen 

obstakels vormen. (zie ook controleplan 05.71 bouwkuipen). 

6. Vaststellen systeem aanbrengen: de omgevingsfactoren kunnen in belangrijke mate bepalen op welke wijze 

damwanden moeten worden aangebracht. 

De directe aanwezigheid van een gebouw 

kan aanlei-ding zijn om trillingsvrij te 

gaan werken.  

7. Expertise belendende percelen:  

het uitvoeren van een expertise van 

omliggende bestratingen en/of gebouwen 

is al gauw noodzakelijk. Bij kritische delen 

kan worden overwogen scheurmeters aan 

te brengen en deze dagelijks te laten 

bewaken. Indien blijkt dat de 

scheurmeters bewegen, dat wil zeggen 

dat de ondergrond waarop de 

scheurmeter is aangebracht ook beweegt, 

dan moet het expertisebureau en de 

constructeur worden geraadpleegd over 

de voortgang van de werkzaamheden. Een 

tussenexpertise, voordat de damwanden 

worden getrokken, moet zeker worden 

overwogen. 

8. V&G-plan: in geval van een separate 

opdracht, maar ook in geval van 

onderaanneming, dient een compleet 

V&G-plan te worden opgesteld. Niet alleen 

de werkzaamheden in de bouwput vallen hieronder, ook de omgeving kan onderwerp zijn van het V&G plan 

uitvoering. De architect dient in het V&G-plan ontwerpfase melding te maken van een mogelijk risico voor de 

omgeving. De aannemer kan hier rekening mee houden bij zijn calculatie en de opstelling van haar V&G plan 

uitvoering. In dit geval is het belangrijk dat ook de machines, bijvoorbeeld de kraan, zijn goedgekeurd. 

9. Werkplan: bij een beetje gecompliceerd ontwerp en uitvoering, of gecompliceerde omgevingen, is het raadzaam 

dat de aannemer een werkplan opstelt voor het aanbrengen en het eventueel trekken van de damwanden. Dit 

laatste is hier dus niet van toepassing daar de prefab damwanden een onderdeel van het project gaan vormen. 

Indien de damwanden niet worden getrokken, zal de gemeente hier goedkeuring aan moet hebben gegeven, 

zeker indien de damwand buiten de perceelsgrenzen is aangebracht. 

10. Afwerking: bij zichtwerk dient de afwerking van de damwanden vast te liggen in het bestek. Het eventueel 

lassen van de naden en schilderen/coaten van de wanden dient eenduidig te zijn omschreven. 

 

 

  

Fig. 1 | Uitgangspunt voor het bepalen van het type damwand, de lengte en de 

vorm van de profielen, alsmede de eventuele verankering, is een grond- en 

funderingsonderzoek 
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V. Indicatieplanning 

Uitgaande van een damwand, die na een bepaalde tijd weer wordt verwijderd, zijn de belangrijkste onderdelen 

weergegeven in de planning. De bouwbegeleider zal deze planning voor zijn project kunnen aanpassen. Het geeft 

een beeld van de volgorde van voorkomende werkzaamheden. 

 

 

Nr. Activiteit (in aantal weken) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1. Onderzoek Grond- en funderingsonderzoek                    

2. Verzamelen benodigde informatie bemaling etc                    

3. Opstellen planning vergunning en proceduretijd                    

4. Bestektekeningen                     

5. Opname belendende percelen                    

6. Werktekeningen                     

7. Aanvragen vergunning (looptijd 8 wk tot 1 jaar)                    

8 Aanbesteding                    

9. Opstellen V&G plan uitvoering                    

10. Bestellen damwanden                    

11. Uitzetten rooilijnen en overige maatvoering                    

12. Start aanbrengen damwanden                    
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B | Techniek 

Inhoudsopgave 

AANDACHTSPUNTEN 

1. Maatvoering 

2. Grondverzet 

3. Bronbemaling 

4. Expertise belendende percelen 

5. Metingen 

 

6. Aanvoer damwanden 

7. Inbrengen damwanden 

8. V&G plan uitvoering 

9. Verwijderen van damwanden (optioneel) 

 

 

 

Aandachtspunten 

INLEIDING - Het aanbrengen van prefab damwanden is een karwei waarbij groot materieel wordt ingezet.  

De bereikbaarheid van een bouwterrein zal zeker moeten worden onderzocht en soms is bij transport de 

medewerking van de politie noodzakelijk.  

Ook de wijze van aanbrengen is een bespreekpunt. Kan de omgeving trillingen aan of niet? Ook als de wanden in 

een latere fase moeten worden verwijderd (getrokken), moet er voldoende manoeuvreerruimte zijn voor kranen en 

diepladers. Tevens gaat het trekken van de wanden mogelijk gepaard met trillingen en zettingen. 

1. Maatvoering: een goede maatvoering heeft de juiste uitgangspunten nodig. Rooilijnen moeten zijn aangegeven 

en het moet duidelijk zijn wat het peil is ten opzichte van NAP. Deze maatvoeringpunten, rooilijnen en peilen, 

dienen op een juiste wijze verklikt te zijn en herleidbaar.  

2. Grondverzet: indien grondverzet nodig is, kan het wenselijk zijn om dit in overleg met de constructeur te doen. 

Het kan een wezenlijk onderdeel zijn voor het bepalen van het type damwand, in combinatie met het wel of niet 

verankeren of het toepassen van een stempelframe, om geheel of gedeeltelijk te ontgraven, of juist in het 

geheel niet. 

3. Bronbemaling: een eventuele (bron)bemaling 

dient te worden afgestemd op de 

werkzaamheden van de damwanden. In de 

meeste gevallen zal de bemaling pas starten 

na het gereedkomen van de wanden.  

4. Expertise belendende percelen: juist omdat 

met zwaar transport wordt gewerkt, is een 

expertise van de omgeving belangrijk. De 

bouwbegeleider ziet erop toe dat deze is 

uitgevoerd voordat met het inbrengen van de 

wanden wordt begonnen. Ook de wegen 

rondom het bouwproject moeten goed in 

beeld worden gebracht. Het maken van foto's 

wordt sterk aanbevolen. Ook de belendende 

percelen zullen in ogenschouw genomen 

moeten worden. Het is belangrijk de status 

voor het inbrengen van de wanden op te 

nemen, om later na een tweede ronde de 

verschillen goed te kunnen waarnemen. 

5. Metingen: indien uit voorstudies blijkt dat er 

aan de belendingen scheurmeters moeten 

worden geplaatst, dan moeten deze zijn 

Fig. 2 | Ten behoeve van de veiligheid moet tijdens het uitvoeren streng de 

hand worden gehouden aan het V&G-plan 



  CONTROLEPLAN PREFAB DAMWANDEN 20.41 

 

 © 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 8 - 11 

aangebracht voordat met het aanbrengen van de wanden wordt aangevangen. Ook de (dagelijkse) controle moet 

goed zijn doorgesproken. Verder zijn het meten van trillingen soms noodzakelijk om achteraf te kunnen 

bepalen dat men binnen de normen is gebleven. 

6. Aanvoer damwanden: rechte damwanden zijn essentieel voor de uitvoering. Getordeerde en kromme profielen 

dienen te worden afgevoerd, evenals beschadigde profielen. Voor waterdicht werk is het belangrijk dat de veer 

en de groef perfect in orde zijn. Daarnaast worden ook de profielafmetingen en de lengtes gecontroleerd. 

We praten hier dan over stalen damwanden; het geheel geldt ook voor houten damwanden; als zullen deze niet 

voor waterdicht werk worden gebruikt. Echter bij het toepassen van betonnen damwanden is het wel degelijk 

van belang om te bekijken of deze heel zijn, in de ruimste zijn van het woord, dus zonder stukken eraf, zonder 

scheuren etc. 

7. Inbrengen damwanden: bij het aanbrengen van de eerste profielen worden de constructeur en de inspecteur van 

Bouw- en Woningtoezicht altijd uitgenodigd. Ook het aanbrengen van verankeringen, zoals groutankers, dient te 

worden begeleid door de constructeur.  

8. V&G plan uitvoering: het werken met lange profielen, kranen, trillingen en mogelijke vervuilingen door 

oliespetters brengt met zich mee dat streng de hand moet worden gehouden aan het V&G-plan uitvoering en 

het werkplan.  

9. Verwijderen van damwanden: een tussentijdse expertise van de belendende percelen, voordat met het trekken 

van de wanden wordt begonnen, kan wel eens heel belangrijk zijn. De ruimte die een damwand achterlaat in de 

grond, wordt opgevuld met zand van de bovenlaag, waardoor lichte verzakkingen kunnen plaatsvinden. Men 

heeft dan gauw scheuren in een naastliggend wegdek, tuinen verzakken etc. 

Het verwijderen is niet van toepassing op de prefab damwanden die een onderdeel van het project gaan 

vormen; hier gelden dan weer andere eisen. 

 



  CONTROLEPLAN PREFAB DAMWANDEN 20.41 

 

 © 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    

 Zijn de onderzoeksrapporten en/of adviezen compleet voor:    

1. - grond en bodem    

2. - waterhuishouding    

3. - sonderingen    

4. - fundatie, palen en vloer    

5. - damwand en stempelframe    

6. - wateronttrekking en bemaling    

7. Zijn de adviezen correct vertaald in contractstukken    

8. Is een expertise belendingen en bestrating opgesteld    

9. Is een CAR-verzekering afgesloten    

10. Is de omgevingsvergunning aanwezig    

11. Is er voor dit onderdeel een tekeningenroulatieschema vastgesteld    

12. Is er voor dit onderdeel een gegevensbehoefteschema vastgesteld    

13. Is er een werkplan geëist voor dit onderwerp    

14. Zijn de vereiste bestektekeningen en berekeningen ingediend ter 

controle 

   

15. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen 

ingediend ter controle 

   

16. Is een startbespreking wenselijk voor dit onderdeel    

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

18. Zijn alle betrokkenen daarvan op de hoogte    

B. Voorbereiding    

19. Is de damwand onderdeel van de hoofdconstructie    

20. Heeft een WION - Klic-melding plaatsgevonden    

21. Is een risicoanalyse opgesteld en goedgekeurd    

22. Is de buurt geïnformeerd    

23. Is een goede aan- en afvoerroute geregeld    

24. Is schoonmaken en onderhoud van deze route geregeld    

25. Zijn er afspraken over monitoring gemaakt    

26. Zijn de invoerleidingen bekend van parkeerbeheerssysteem    
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Nr. Activiteit Akkoord Niet akkoord N.v.t. 

27. Is de omgevingsvergunning aanwezig en zijn de voorwaarden 

hiervan bekend en besproken 

   

28. Zijn aanstortnaden en dilataties besproken (waterdichtheid)    

29. Is bekend wanneer een bronbemaling kan worden gestopt    

30. Is er een werkplan ingediend ter controle    

31. Is het werkplan goedgekeurd    

32. Is het werkplan op de bouw aanwezig    

33. Zijn bestektekeningen en berekeningen goedgekeurd zonder 

voorbehoud 

   

34. Zijn de goedgekeurde bestektekeningen en berekeningen op de 

bouw aanwezig 

   

35. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen 

goedgekeurd 

   

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

bouw aanwezig 

   

37. Zijn er bijzondere omstandigheden uit VCA-oogpunt    

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

39. Is de (detail)planning realistisch en haalbaar    

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

C. Uitvoering    

41. Draagkracht ondergrond tijdens aanbrengen damwanden    

42. Maatregelen tegen overlast trillingen-geluid-vervuiling    

43. Controle trillingen-geluid-vervuiling    

44. Keuring aangevoerde profielen    

45. Registratie lengtes verwerkte profielen    

46. Voorkomen van schades belendingen en bestrating    

47. Maatvoering t.o.v. opgegeven rooilijnen    

48. Tussentijdse expertise belendingen uitgevoerd    

49. Toestemming constructeur voor aanvang trekken    

50. Controle trillingen etc. tijdens trekken damwanden    

D. Nacontrole    

51. Is een eind expertise uitgevoerd na het trekken van damwanden    

52. Is een nieuwe expertise uitgevoerd na het trekken van damwanden    

53. Zijn de mogelijkheden om de kelder snel droog te krijgen 

voldoende 

   

54. Worden de eventuele lekkages gemonitoord    

55. Worden er tijdig maatregelen getroffen om lekkages te voorkomen    

56. Worden er maatregelen getroffen om lekkages te verhelpen    

57. Zijn de damwanden ingemeten    

58. Aflassen van de damwanden conform voorschriften    

59. Eindafwerking damwanden aangebracht    
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Nr. Activiteit Akkoord Niet akkoord N.v.t. 

60. Is revisie gereed, tekeningen en rapporten    

61. Is de kwaliteit beoordeeld en akkoord bevonden    

 

 Eventuele opmerkingen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


