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Over dit controleplan… 

 

Diepwanden worden in Nederland weinig toegepast. Ze hebben de functie van grondkering en 

dan vooral waar sprake is van een behoorlijke diepte. Bijvoorbeeld een parkeergarage van twee of 

meer verdiepingen ondergronds, maar ook metrostations en treintunnels.  

Men moet hierbij denken aan wanddiktes van 0,50 meter of meer tot 1,5 meter. De diepwanden 

zijn bedoeld voor dieptes van meer dan 10 à 15 meter. Is de diepte minder, dan kan de keuze 

gemaakt worden voor bijvoorbeeld prefab damwanden of stalen damwanden.  

Dit controleplan gaat in op in de eerste soort: diepwanden en dan wel de in de grond gevormde 

diepwanden. 
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V. PLANNING 

- Indicatieplanning 

 

 

I. Ontwerp 

INLEIDING - Bij het ontwerpen van een gebouw met twee of meerdere verdiepingen ondergronds, met als uitgangs-

punt het toepassen van diepwanden, zijn de terreingrenzen bepalend voor het ontwerp.  

Een diepwand heeft een bepaalde, berekende breedte waarop de bovenbouw wordt ontworpen. Het kan zijn dat de 

buitenzijde van de diepwand op de erfgrens komt en dat de opbouw in verband met het tegengaan van excentrische 

belasting binnen deze erfgrenzen komt te liggen. Daarmee is aangegeven dat het architectonische ontwerp 

onlosmakelijk moet worden gezien van het constructieve ontwerp. . 
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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 diepwanden, dan wel de afmetingen etc.  

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 diepwanden ernstig 

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

4. Archeologisch onderzoek: Op grond van artikel 5.2 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) kunnen ten aanzien van 

archeologie voorschriften worden verbonden aan de omgevingsvergunning, indien hier in het bestemmingsplan 

een grondslag voor is opgenomen. Deze voorschriften kunnen betrekking hebben op het treffen van technische 

maatregelen waardoor monumenten in de bodem kunnen worden behouden, het laten uitvoeren van 

archeologisch onderzoek en op de wijze van sloop. 

Men dient dus rekening te houden met archeologische vondsten in de bodem, zeker als het gaat om terreinen 

binnen (oude) stadsgrenzen. Men is verplicht de start van het roeren van de grond te melden bij de gemeente. 

Het risico is dat een project voor enige tijd stil komt te liggen. Een historisch onderzoek en een zogenoemd 

vooroverleg kan vooraf bruikbare informatie opleveren.  

Dit wordt mede ingegeven door het feit dat diepwanden meestal worden toegepast binnen stedelijk waar de 

ruimte gering is; ook om na gereed zijn van het werk de tijdelijke prefab damwanden weer te verwijderen. 

5. PvE opstellen: voor het toepassen van diepwanden is het opstellen van eeen PvE (programma van eisen) een 

handige tool, vooral in de ontwerpfase.  

In het PvE zullen een aantal zaken naar voren komen die te maken hebben met de sterkte, vervorming, 

waterdichtheid, afwerking, brandwerendheid, ontwerplevensduur, sleufstabiliteit, invloed op de omgeving, 

milieu. Verder zal er een RI&E gemaakt moeten worden maar ook diverse andere onderzoeken dienen 

uitgevoerd te worden, bijvoorbeeld: archeologisch, historisch, explosief, obstakels, nutsvoorzieningen, 

expertise belendende percelen, grond en grondwater en milieu onderzoek.  

Wat moet er zoal in basis in een PvE worden benoemd/opgenomen: 

- functionele eisen; interne raakvlakeisen; externe raakvlakeisen; aspecteisen: 

Bij functionele eisen denken we onder andere aan: grondkerende functie; waterkerende functie; dragende 

functie; beschermende functie, meestal in combinatie met andere doeleinden gecombineerd, zoals bijvoorbeeld 

voorkomen, van erosie door waterbewegingen, van vervormingen en zettingen van nabij gelegen terreinen etc. 

6. Constructeur: nadat zowel het constructieve als het architectonische ontwerp zijn vastgesteld dienen, als 

onderdeel of als zelfstandig element, de diepwanden te worden uitgewerkt tot contractstukken (bestek en 

bestektekeningen). Hier ligt uiteraard een berekening aan ten grondslag. Deze stukken zijn onderdeel van de 

omgevingsvergunningsaanvraag. 

7. Maattolerantie: dekking van de wapening en andere maattoleranties dienen goed te worden omschreven in het 

bestek; ook scheefstandtoleranties moeten worden beschreven. 

8. WION - Klic-melding: het is in deze fase verstandig om het project bij het KLIC aan te melden en alle bekende 

kabels en leidingen op te vragen.  

9. Architect: min of meer gelijktijdig kan de architect zijn ontwerp vertalen in bestek en bestektekeningen. De 

opdrachtgever bepaalt of beide onderdelen in één bestek worden verwerkt of dat de diepwanden, samen met de 

gehele onderbouw, in een separaat bestek worden verwerkt. In het laatste geval moet worden voorkomen dat 

werkzaamheden dubbel worden beschreven of in beide gevallen zaken worden vergeten. 
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10. Wapeningstekeningen: deze tekeningen worden door de hoofdconstructeur gemaakt, of door de aannemer. Als 

basis maken beide gebruik van de uitgangspunten van de berekening. In beide gevallen moet rekening worden 

gehouden met extra wapening voor transport- en hijswerkzaamheden op de bouwplaats of naar de bouwplaats 

toe.  

11. Werktekeningen: zowel door de constructeur als door de (onder)aannemer die de diepwanden gaat aanbrengen, 

kunnen werktekeningen worden geproduceerd. Dit is afhankelijk van de afspraken die zijn vastgelegd tussen 

constructeur en opdrachtgever. De werktekeningen geven inzicht in alle mee te storten voorzieningen. 

 

II. Financiën 

INLEIDING – Indien het aanbrengen van diepwanden separaat is aanbesteed, dan is het grootste risico, dat er 

bepaalde elementen zowel bij de diepwanden als bij de bovenbouw niet staan beschreven. Voor de opdrachtgever 

kan dit dus meerwerk betekenen. 

1. Bijhouden meer- en minderwerk: het bewaken van onderdelen die tot het totale project behoren. Soms moeten 

onderdelen die tot de bovenbouw-opdracht behoren, worden ingestort in de diepwanden. 

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.  

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

mogen worden. 

2. Verrekenbare hoeveelheden: voor alle verrekenbare hoeveelheden dient een goede registratie te worden 

bijgehouden.  

3. 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. 

 

III. Regelgeving 

INLEIDING - Het maken van een diepwand is een bouwactiviteit waarvoor in het kader van de wetgeving een 

omgevingsvergunning noodzakelijk is. Bovendien dienen de bouwpartners zich te realiseren dat dit een specifiek 

onderdeel is waarmee ook een afdeling van Bouw- en Woningtoezicht niet dagelijks te maken zal hebben.  

Dit pleit voor vooroverleg met de gemeente, waterschappen en andere belanghebbenden. Eventuele vragen kunnen 

dan worden besproken en beantwoord, voor of tijdens de aanvraagprocedure van de omgevingsvergunning.  

Tevens is het raadzaam om vertegenwoordigers van het bevoegd gezag ook uit te nodigen bij het bespreken van 

het werkplan diepwanden. Zo is iedereen te informeren en verzekert men zich van de medewerking van die 

instanties. 

1. Omgevingsvergunning: noodzakelijk voor de start van de uitvoering. Hiervoor dient men vooroverleg te hebben 

gehad met de betrokken instanties; gemeente, waterschappen, provincie en eventueel omwonenden. 

2. Berekeningen en tekeningen: ook hiervoor geldt dat de gemeente de tijd nodig heeft die daarvoor staat om 

goedkeuring te verlenen. Bouwpartners dienen deze tijd in te calculeren. 
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3. Attesten en certificaten: van alle benodigde systemen en materialen dienen de benodigde documenten 

aanwezig te zijn vóór de start van de uitvoering. 

4. V&G-plan uitvoering: de (onder)aannemer dient het V&G-plan aan te vullen op dit specifieke onderdeel. Een 

geautoriseerde instantie zal dit onderdeel moeten controleren en goedkeuren.  

5. Werktijden: indien buiten de reguliere werktijden zal gaan worden gewerkt, dan dient hiervoor toestemming 

gevraagd te worden of een melding gemaakt te worden bij de arbeidsinspectie en/of de gemeente. Ook de 

omwonenden dienen geïnformeerd te worden. 

 

IV. Organisatie 

INLEIDING - Aangezien het hier een zeer specialistisch werk betreft, zal de organisatorische voorbereiding veelal 

liggen bij de (onder)aannemer. Toch is het goed een overzicht te hebben van zaken waaraan aandacht moet worden 

geschonken tijdens de voorbereiding tot uitvoering.  

Het (door de aannemer) organiseren van enkele voorbereidende besprekingen met aannemer, onderaannemer, 

constructeur, architect, bouw- en woningtoezicht en bouwdirectie is aan te bevelen. 

1. Vaststellen tekeningenprocedure: er dient een duidelijke procedure te worden afgesproken voor het teken- en 

rekenwerk, waarbij de start van de werkzaamheden is gerelateerd aan het tijdstip van de door Bouw- en 

Woningtoezicht goedgekeurde tekeningen en berekeningen.  

2. Opstellen vergadercyclus: om de voorbereidende werkzaamheden goed op elkaar af te stemmen is een planning 

en een daarbij behorende vergadercyclus noodzakelijk. Ook tijdens de uitvoering dient regelmatig een 

voortgangsbespreking te worden ingelast.  

3. Diverse onderzoeken: de volgende onderzoeken dienen geheel te zijn afgerond en te zijn verwerkt in de 

definitieve tekeningen en berekeningen (bestek en bestektekeningen): 

a. Archeologisch onderzoek; 

b. Historisch onderzoek; 

c. Explosieven onderzoek; 

d. Obstakel onderzoek; 

e. Nutsvoorzieningen onderzoek; kabels- en leidingen; Klic; 

f. Grond onderzoek; 

g. Grondwater onderzoek; 

h. Milieu onderzoek; 

i. Belendingen onderzoek en rapportage; 

j. Fundering onderzoek;  

 

4. Terreininrichtingstekening: deze tekening is van groot belang. Hierop dienen de volgende zaken te worden 

aangegeven: 

a. opslag uit te graven grond; 

b. de benodigde plaats voor voorraadtanks; 

c. opslagplaats wapening; 

d. opstelplaats betonmixers/kranen; 

e. opstelplaats diverse pompen en reservepompen; 

f. keten en loodsen; 

g. aan- en afvoerroute bouwterrein; 

h. terreinafscheiding; 

i. benodigd materieel en positie hiervan. 

5. Logistiek: met betrekking tot de aanvoer van de verschillende materialen dienen afspraken te worden gemaakt. 

Hoe zijn de zaken geregeld rond calamiteiten? Bijvoorbeeld een alternatieve route voor de aanvoer van beton, 

een buffervoorraad van wapeningskorven en een gronddepot elders. 
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6. Planning: de aannemer stelt een planning op voor het aanbrengen van de diepwanden. De bouwbegeleider zal 

deze planning bespreken met de opdrachtgever voordat goedkeuring wordt gegeven aan de planning. Met 

name de raakvlakken met de omgeving, bijvoorbeeld de wegen die afgesloten moeten worden, winkels die niet 

of slecht bereikbaar zijn, dienen door de opdrachtgever goed onderkend te worden. Hij zal zijn maatregelen 

afstemmen op de planning van de aannemer. Het bewaken van de planning is onderdeel van de 

werkvergaderingen. 

7. RI&E rapport: de (onder)aannemer dient op basis van zijn expertise een risico-inventarisatie en evaluatie op te 

stellen. Hierin moeten zaken zijn opgenomen die een risico kunnen zijn tijdens de uitvoering, zoals wat te doen 

bij vervorming wapening, instorten van een sleuf tijdens het graven of tijdens het storten van beton, een 

onverwachte stijging van het grondwater, onverwachte scheefstand, werken bij lage temperaturen enz.  

En bij elk voorval dient er geëvalueerd te worden; het geheel dient ook aangestipt te worden in het werkplan. 

8. Controleformulieren: er zijn in dit proces veel gegevens die moeten worden geregistreerd, vooraf kunnen 

hiervoor controleformulieren worden opgesteld. 

9. Werkplan: dit onderdeel leent zich bij uitstek voor het opstellen van een werkplan; dit dient besteksmatig te 

worden gevraagd van de aannemer. 

10. Startbespreking: als start van de vergadercyclus dient een startbespreking te worden georganiseerd. Naast de 

hoofdconstructeur dient ook de inspecteur van Bouw- en Woningtoezicht hierbij te worden uitgenodigd, maar 

ook de aannemer, leveranciers van beton en staal. Alle bovenstaande zaken dienen in deze bespreking aan de 

orde te komen. 

V. Indicatieplanning 

Het bijgevoegde planningsformulier is als voorbeeld ingevuld. Het geeft een indruk hoe het proces in tijd kan 

verlopen. De bouwbegeleider zal voor zichzelf vooraf een inschatting dienen te maken of het beeld voor zijn project 

overeenkomt met het voorbeeld. Zo niet, dan kan hij de planning aanpassen. 

Uit dit voorbeeld blijkt dat ca. 13 weken voorbereidingstijd nodig zijn voordat met het aanbrengen van de 

diepwanden kan beginnen. Uitgaande van het feit dat alle vooronderzoeken afgerond zijn; als we hier nog een keer 

een periode van 13 weken aanhouden, dan zijn we gauw al 26 weken, een half jaar verder.  

 

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. Diverse vooronderzoeken afgerond                    

2. Bestek en bestektekeningen fase                    

3. Werktekeningen fase                    

4. Reserveren materieel                    

5. Terreininrichting tekening                    

6. Omgevingsvergunning verleend                    

7. Startbespreking              
 

     

8. Start grondwerk               
 

     

9. Start aanbrengen diepwanden                    
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B | Techniek 

Inhoudsopgave 

AANDACHTSPUNTEN 

1. Inrichten werkterrein 

2. Aanbrengen geleidebalken 

3. Kraan op vlakke grond 

4. Opslag uitkomende grond 

5. Steunvloeistof 

6. Verversen of regenereren steunvloeistof 

 

 

7. Controle bentonietsuspensie 

8. Wapening 

9. Beton 

10. Keuringen 

11. Schoonhouden werkterrein 

 

 

 

Aandachtspunten 

INLEIDING - Voordat met het daadwerkelijke graven van diepwanden kan worden begonnen, worden in het werk 

geleidebalken aangebracht. Deze moeten voorkomen dat de sleuf inkalft tijdens de graafwerkzaamheden en vormen 

tevens een geleiding van de grijper die de diepwanden uitgraaft.  

Het proces van het vervaardigen van diepwanden is gekoppeld aan een voortdurende controle van de voortgang, het 

graven, de omgeving, het inbrengen van betoniet, het inbrengen van staal en uiteindelijk de beton. 

1. Inrichten werkterrein: een van de eerste zaken die moet gebeuren is het inrichten van het werkterrein. Alle 

noodzakelijke materialen en het benodigde materieel zal op de vooraf bepaalde plek gepositioneerd moeten 

worden. Hierbij dient de veiligheid niet uit het oog verloren te worden. Daarnaast is het van belang om alle 

zaken die te maken hebben met kabels en leidingen in het terrein zijn gedaan. Ook de omgeving dient gecheckt 

te zijn, dat er geen zaken tussen maken werkplan en uitvoering zijn gewijzigd. 

2. Aanbrengen geleidebalken: de afstand tussen de geleidebalken dient gelijk te zijn aan de breedte van de grijper 

+ een overmaat van ca. 40 mm. De overmaat moet voorkomen dat de grijper vastloopt. De geleidebalken zijn 

bepalend voor de plaats van de diepwanden en moeten dus zuiver gemaatvoerd worden. Naast de tracering van 

de diepwand hebben de geleidebalken de volgende functies: 

a. grondkering om inkalving van de bovengrond te voorkomen; 

b. geleiding voor de grijper bij aanvang;  

c. maatvoering voor het ophangen van de wapening en de voegmallen; 

d. ondersteuning van de wapening na het plaatsen en zo nodig ook van de voegmallen; 

e. afdracht van de reactiekrachten bij het trekken van voegmallen met zware vijzels 

f. opslagbuffer voor de steunvloeistof tijdens het graven. 

3. Kraan op vlakke grond: de techniek 

van het graven en de vakkundig-

heid van de kraanmachinist 

bepalen in hoge mate de kwaliteit 

en de vorm van het te graven 

element. De kraan met de grijper 

dient op een vlakke en stabiele 

ondergrond te staan.  

4. Opslag uitkomende grond: voor de 

uitkomende grond is een tijdelijke 

opslag geregeld. Indien blijkt dat er 

verschillende soorten grond worden 

opgegraven, dan dienen deze 

gescheiden te worden opgeslagen. 

Fig. 2 | Storten van beton in diepwand 
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Er mag geen grond worden 

afgevoerd zonder dat deze nader is 

onderzocht.  

5. Steunvloeistof: de steunvloeistof (bentonietsuspensie) heeft bij diep-wanden de functie de sleuf open te houden. 

Om het grondwater tegen te houden dient deze vloeistof dus zwaarder te zijn dan water. Dit houdt ook in dat de 

steunvloeistof dus op een hoger peil moet komen/blijven dan het grondwaterniveau. 

Bentoniet moet de gelegenheid krijgen om te 'rijpen'. Na het aanbrengen moet het een aantal uren met rust 

worden gelaten, waardoor het betoniet de kans krijgt om zich fysisch met water te binden. 

6. Verversen of regenereren steunvloeistof: tijdens het uitgraven van de sleuf zal de aangevoerde bentoniet 

regelmatig moeten worden verschoond. Als de bentoniet teveel zand gaat bevatten, komt de stabiliteit mogelijk 

in gevaar. Dit proces kan op een tweetal wijze geschieden, nl door verversen of door regeneratie. In het eerste 

geval wordt de bentoneit vervangen door nieuw aangemaakte bentoniet. In het tweede geval wordt de betonniet 

onderuit de sleuf gepompt en met behulp van een ontzander  ontdaan van gronddeeltjes, hier na wordt de 

hernieuwde bentoniet weer boven in de sleuf gepompt. 

7. Controle bentonietsuspensie: de beproeving van bentoniet wordt in drie stadia onderscheiden: 

a. de fase waarin verse bentoniet wordt aangemaakt. Dit is bentoniet uit rijpingstanks; 

b. de fase waarin bentonietsuspensie wordt gebruikt voor het stabiliseren van het gat tijdens het 

ontgravingsproces. Bentoniet is afkomstig uit de voorraadtanks en bevat gerijpte en  of geregenereerde 

bentoniet; 

c. de fase waarin de beton wordt gestort, waarbij vlak voor en tijdens het storten geen sedimentatie van de 

suspensie mag optreden. 

8. Wapening: om een stagnatie in de voortgang te voorkomen, dienen voldoende wapeningskorven aanwezig te 

zijn op het werk. De korven dienen voldoende sterk te zijn om transport en hijsen te kunnen weerstaan zonder 

te vervormen. Ook moet de maaswijdte voldoende groot zijn voor een goed transport van de beton. De dekking 

van de wapening moet worden gewaarborgd door bijvoorbeeld diepwandringen. 

9. Beton: het aangevoerde beton wordt gecontroleerd op de eisen van het bestek. Gezien de toepassing wordt 

gekozen voor consistentiegebied 4, waardoor een superplastificeerder nodig zal zijn. Ondanks controle in de 

betoncentrale kan worden overwogen een aantal proeven op het werk te maken.  

10. Keuringen: gedurende het maken van de diepwanden dienen een aantal controles, proeven en metingen te 

worden uitgevoerd. Van ieder paneel wordt een 'geboortebewijs' gemaakt, de wapening wordt gekeurd, van de 

bentoniet wordt per vracht een monster getrokken enz.  

De bouwbegeleider heeft zeer regelmatig contact met de inspecteur van Bouw- en Woningtoezicht en zal deze 

dienst nauw betrekken bij de voortgang en de controle van de werkzaamheden. Met de adviseur en de 

aannemer dient een plan te worden opgesteld om het product achteraf te keuren, bijvoorbeeld ultrasoon.  

De keuring vinden plaats tijdens de diverse stadia van het proces: graven; maken van bentoniet, aangevoerde 

wapening; aangevoerde beton. 

11. Schoonhouden werkterrein: er moet nauwlettend worden toegezien op het schoonhouden van het bouwterrein. 

Alle gemorste resten bentoniet moeten dagelijks worden opgeruimd.  
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C | Inspectielijst  

 Project:  

 Locatie:  

 Opzichter:  

 Inspectiedatum:  

 

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

A. Administratief    

 Zijn de onderzoeksrapporten en 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 aangevraagd    

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. Zijn er attesten, certificaten of garanties geëist    

17. Is een startbespreking wenselijk voor dit onderdeel    

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

19. Zijn alle betrokkenen daarvan op de hoogte    

20. Zijn alle bestekseisen bekend en juist geïnterpreteerd    

B. Voorbereiding    

21. Vooroverleg met o.a. de gemeente    

22. Is de eindafwerking vastgesteld    

23. Inzicht in kabels en leidingen (WION-Klic)    

24. V&G-plan uitvoering gereed    

25. RI&E inventarisatie opgesteld    

26. Ontwerp inrichting bouwterrein gereed    
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Nr. Activiteit Akkoord Niet akkoord N.v.t. 

27. Omgevingsvergunning aanwezig    

28. Is er een werkplan ingediend ter controle    

29. Is het werkplan goedgekeurd    

30. Is het werkplan op de bouw aanwezig    

31. Zijn bestektekeningen en berekeningen goedgekeurd zonder 

voorbehoud 

   

32. Zijn de goedgekeurde bestektekeningen en berekeningen op de 

bouw aanwezig 

   

33. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen 

goedgekeurd 

   

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

bouw aanwezig 

   

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

36. Zijn de attesten, certificaten of garanties goedgekeurd zonder 

voorbehoud 

   

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

38. Zijn er bijzondere omstandigheden uit VCA-oogpunt    

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. Maatvoering t.o.v. opgegeven rooilijnen en peil t.o.v. NAP    

43. Draagkracht ondergrond tijdens aanbrengen diepwanden    

44. Maatregelen tegen overlast trillingen – geluid - vervuiling    

45. Keuring aangevoerde materialen    

46. Registratie verwerkte materialen    

47. Voorkomen van schades aan omgeving    

48. Voldoende reservematerieel aanwezig    

49. Controle bentonietsuspensie    

50. Controle uitbuiging diepwand    

51. Controle grondwaterstand    

52. Controle op lekkage diepwand (naden)    

53. Controle af te voeren grond    

54. Schoonhouden werkterrein    

D. Nacontrole    

55. Inmeten van diepwand    

56. Aanbrengen eindafwerking    

57. Aanbrengen eindafwerking    

58. Afvoer restmaterialen en -materieel    

59. Opname van diepwanden en herstellen van evt. gebreken    

60. Aanleveren controle rapporten    
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Nr. Activiteit Akkoord Niet akkoord N.v.t. 

61. Expertise belendende percelen (controle ronde)    

62. Is de kwaliteit beoordeeld en akkoord bevonden    

63. Zijn alle gegevens op de juiste wijze in de revisiestukken verwerkt    

 

 Eventuele opmerkingen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


