


































UITTREKSTAAT VTW-OG-063 BETONOPPERVLAKTES: BEKISTEN ZICHTWERK
Dossier: Uithoflijn
Tek.nr.: Div

Onderdeel BEKISTING
Onderdeel Omschrijving Aantal Lengte Breedte Hoogte Oppervlak Totaal Centering Verloren Opmerkingen

nr. st. m m m m2 onderdeel c hw kp kist

112-01* Aanrijdconstructie Rabobrug

Fundatiestroken onder stalen aanrijdbeveiliging 0 m2; geen zichtwerk

112-02* Grondkering HGB IV

Nieuwe keerwand 0 m2; geen zichtwerk

112-07* Verlenging duikers Tracédeel A

Eco-duiker km 3.67

- Wand om duiker - zijkanten [1] 2 1,930 1 1,550 6,0

- Wand om duiker - deel bovenop [2] 1 1,700 1 0,480 0,8 6,8

Eco-duiker km 3.93

- Buis uitw. Ø1400 mm 1 1,500 1,400 1 6,6 6,6 0 m2; buitenzijde

112-08* Grondkerende constructie Tracédeel A

Grondkerende constructie - prefab keerwanden 0 m2; prefab beton

112-06* Aanpassing dek brug Fortgracht

- Opstorts op dek & aanpassing kabelkoker 0 m2; overrijdbaar beton

- Aanpassing frontwand 0 m2; overrijdbaar beton

112-09* Overkluizing duiker Minstroom

Div. constructie-onderdelen 0 m2; geen zichtwerk

112-13* Hefplateau

Bak t.b.v. hefplateau

- Binnenzijde 2,000 1 0,500

1,000 1 0,500 3 m2; theoretisch zichtwerk, in de praktijk niet in het zicht

112-14* Keerwand UMC

Verdikking in bovenzijde wand 1 31,500 1 0,200 6,3 6,3 0 m2; zijkant

112-05* Geluidscherm Kovelskade

Wand achter gemetselde muur 50,000 1 1,000 50 m2; theoretisch zichtwerk, in de praktijk niet in het zicht

112-15* Beschermconstructie trambaan UMC

Bovenzijde verdikking in spoorplaat 0 m2; geen zichtwerk qua bekisting
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UITTREKSTAAT VTW-OG-063 BETONOPPERVLAKTES: BEKISTEN ZICHTWERK
Dossier: Uithoflijn
Tek.nr.: Div

Onderdeel BEKISTING
Onderdeel Omschrijving Aantal Lengte Breedte Hoogte Oppervlak Totaal Centering Verloren Opmerkingen

nr. st. m m m m2 onderdeel c hw kp kist

112-16* Overkluizing 2-tal leidingtunnels AZU

- Zijkanten rand dek - deel noord 1 107,000 0,850 91,0

1 107,000 1,000 107,0 198,0

- Zijkanten rand dek - deel zuid 0 m2; geen zichtwerk qua bekisting

n.t.b. Stijgpunten UMC (lift- en trappenhuis OV-halte) --> x 2 Hoeveelheden van de stijgpunten UMC uit deze VTW

gehaald; stijgpunten in klasse B1 conform TPVE (-217,4 m2)

- Wanden in liftschacht [1] 4 1 1,900 1,100 8,4 Binnenzijde

- Wanden in liftschacht [2] 4 1 2,150 1,100 9,5 Binnenzijde

- Buitenzijde liftschacht - zijwanden [1] 4 1 2,700 9,450 102,1 Buitenzijde

- Buitenzijde liftschacht - zijwanden [2] 4 1 2,950 9,450 111,5 Buitenzijde

- Binnenzijde liftschacht - zijwanden [1] 1 1,900 9,450 150 m2; theoretisch zichtwerk, in de praktijk niet in het zicht

- Binnenzijde liftschacht - zijwanden [2] 1 2,150 9,450 "                                                                                      "

- Opp. glas -2 1 7,000 1,000 -14,0

 

TOTALEN 435 218
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UITTREKSTAAT VTW-OG-063 BETONOPPERVLAKTES: AFWERKEN ZICHTWERK
Dossier: Uithoflijn
Tek.nr.: Div

Onderdeel AFWERKEN
Onderdeel Omschrijving Aantal Lengte Breedte Hoogte Oppervlak Totaal Centering Verloren Opmerkingen

nr. st. m m m m2 onderdeel c hw kp kist

112-01* Aanrijdconstructie Rabobrug

Fundatiestroken onder stalen aanrijdbeveiliging Niet van toepassing

112-02* Grondkering HGB IV

Nieuwe keerwand Geen zichtwerk

112-07* Verlenging duikers Tracédeel A

Eco-duiker km 3.67

- Bovenzijde wand 1 5,5 0,25 1 1,4 1,4

Eco-duiker km 3.93

- Buis uitw. Ø1400 mm Alleen te bekisten opp.

112-08* Grondkerende constructie Tracédeel A

Grondkerende constructie - prefab keerwanden Prefab beton

112-06* Aanpassing dek brug Fortgracht

- Opstorts op dek & aanpassing kabelkoker Overrijdbaar beton

- Aanpassing frontwand Overrijdbaar beton

112-09* Overkluizing duiker Minstroom

Div. constructie-onderdelen Geen zichtwerk

112-13* Hefplateau

Bak t.b.v. hefplateau

- Bovenzijde 2,000 1 0,300

1,600 1 0,300

- Vloer 2,000 1 1,000 4 m2; theoretisch zichtwerk, in de praktijk niet in het zicht

Sparingen - af te werken sloopvlakken

- Nieuwe sparingen maken 1 4,400 1 0,300 1,3 1,3

112-14* Keerwand UMC

Verdikking in bovenzijde wand 1 31,500 1 0,320 10,1 10,1 Bovenzijde

112-05* Geluidscherm Kovelskade

Wand achter gemetselde muur Geen af te werken vlakken

112-15* Beschermconstructie trambaan UMC
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UITTREKSTAAT VTW-OG-063 BETONOPPERVLAKTES: AFWERKEN ZICHTWERK
Dossier: Uithoflijn
Tek.nr.: Div

Onderdeel AFWERKEN
Onderdeel Omschrijving Aantal Lengte Breedte Hoogte Oppervlak Totaal Centering Verloren Opmerkingen

nr. st. m m m m2 onderdeel c hw kp kist

Bovenzijde verdikking in spoorplaat 1 14,700 1,215 1,000 17,9 17,9

112-16* Overkluizing 2-tal leidingtunnels AZU

- Zijkanten rand dek - deel noord 1 107,000 0,900 96,3 96,3

- Zijkanten rand dek - deel zuid 1 114,000 0,700 79,8 79,8

n.t.b. Stijgpunten UMC (lift- en trappenhuis OV-halte) --> x 2

Hoeveelheden van de stijgpunten UMC uit deze VTW

- Vloer in liftschacht 2,150 1,900 1 gehaald; stijgpunten in klasse B1 conform TPVE (-9 m2)

- Plateau trap, 2 niveaus 4 1,500 1,500 1 9,0 8 m2; theoretisch zichtwerk, in de praktijk niet in het zicht

 

TOTALEN 216 207
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1 Omschrijving wijzigingen 

Ontbreken van eisen, normen en/of specificaties 

o In de VS01 eisen zijn geen voorwaarden opgenomen voor de omschrijving van het uiterlijk van 

het betonoppervlak. 

Veder zijn er geen NEN-normen expliciet van toepassing verklaard en/of projectspecifieke 

aanvullingen opgesteld door POUHL voor in situ betonwerk. 

o Dientengevolge heeft BAM CUU in zijn ontwerpdocument Uitgangspuntennotitie Kunstwerken 

UH-POUHL-OBA-2-164, bladzijde 83, hoofdstuk 10, onder afwerking van beton en kleur geen 

specificaties opgenomen die voldoende waarborg geven voor de gewenste uitstraling van de 

verderop genoemde kunstwerken binnen de contractuele scope. 

 

Uitgangspunt calculatie 

o De calculatie van het betonwerk en specifiek het niveau van bekisten, afwerken en eventueel 

repareren is gebaseerd op bovenstaande punten, oftewel in het werk gestorte beton die 

constructief voldoet en waaraan geen eisen aan het uiterlijk zijn gesteld.  

Om een indruk te geven: volgens de inmiddels vervallen NEN 6722 betreft het klasse C, een 

klasse zonder esthetische eisen. 

 

Beeldkwaliteitsplan 

o POUHL heeft na het sluiten van de Overeenkomst alsnog de behoefte om eisen te stellen aan 

het uiterlijk en afwerking van in het zicht gelegen betonoppervlakken. Dit betreft alle 

betonoppervlakken die a). zichtbaar zijn en b). niet worden bereden en/of belopen. 

o In een eerste versie van VTW-OG-063 d.d. 28-10-2015 heeft POUHL een afwerkingstype 

‘egale afwerking’ volgens tabel F.4 van NEN-EN 13670 opgegeven. Voor Nederland betekent 

dit klasse A ‘standaard esthetische eisen’ conform de “concept“ NEN 8670. 
Toelichting: de NEN-EN 13670 (de op het moment geldende Europese norm) en de NEN 8670  (conceptuele 

Nederlandse aanvulling op de NEN-EN 13670) bevatten ongeveer dezelfde inhoud als de reeds vervallen NEN 6722. 

o Hierna hebben op twee momenten (07-04-2016 en 21-04-2016) overleggen plaatsgevonden 

tussen BAM CUU en POUHL.  

o POUHL heeft de wens geuit om een projectspeficiek wensbeeld vast te stellen, i.p.v. uit te gaan 

van de reeds genoemde klasse uit de NEN-EN 13670 en/of vervallen NEN 6722. 

o BAM CUU faciliteert hierin door een Beeldkwaliteitsplan op te stellen. Hierbij is klasse A uit de 

NEN 6722 als uitgangspunt gebruikt. Middels een fotorapportage wordt vastgesteld wat 

POUHL wel/niet wenselijk acht m.b.t. uiterlijk en afwerking van betonoppervlakken. Een 

concept hiervan is met POUHL besproken. Dit plan visualiseert het gewenste eindbeeld. 

Enkele aspecten die aan bod komen in het plan: 

• luchtbellen; 

• bekistingsnaden; 

• reparaties; 

• kleur; 

• afwerking centerpenconussen. 

o Het Beeldkwaliteitsplan zal ter goedkeuring worden verstrekt aan POUHL. Na acceptatie wordt 

het de leidraad/graadmeter voor de kwaliteit van betonoppervlakken. 
 

 



 

 

  

 

Objecten 

Deze VTW is van toepassing op de volgende kunstwerken, specifiek voor  in het werk gestorte 

constructie-onderdelen van: 

o Aanrijdconstructie Rabobrug 

o Grondkering HGB IV 

o Verlenging duikers tracédeel A 

o Grondkerende constructie tracédeel A 

o Geluidscherm Kovelskade 

o Aanpassing dek Fortgrachtbrug 

o Overkluizing duiker Minstroom 

o Hefplateau UMC 

o Keerwand UMC 

o Beschermconstructie trambaan UMC 

o Stijgpunten UMC* 

o Overkluizing 2-tal leidingtunnels AZU 

*De stijgpunten UMC worden volgens het TPvE uitgevoerd als schoonwerk beton volgens de CUR-aanbeveling 

100 “Schoon beton”, klasse B1. De VTW is hierop aangepast.  

 

De loopbrug bij het P+R-terrein is buiten beschouwing gelaten i.v.m. de verwaarloosbare 

hoeveelheden. Of bovenstaande kunstwerken daadwerkelijk zichtwerk bevatten voor te bekisten en/of 

af te werken oppervlakken, zie de bijlage “Uittrekstaat VTW-OG-063 Betonoppervlaktes”.  

 

Hoeveelheden 

Zie de bijlage “Uittrekstaat VTW-OG-063 Betonoppervlaktes”.  

2 Toelichting op de aanbieding 

o Om aan de gewijzigde betonkwaliteit te kunnen  voldoen zijn extra inspanningen nodig op het 

gebied van: 

� afstemming vooraf tussen BAM CUU en POUHL, in het bijzonder op het 

betontechnologische vlak; 

� bekisten; 

� afwerken; 

� eventueel repareren. 

o In de kostenopstelling is rekening gehouden met onder meer de volgende aspecten: 

• extra inspanningen in de voorbereiding; 

• intensievere aansturing in de uitvoering; 

• ondersteuning benodigd vanuit afd. Materiaaltechnologie 

• aanvullende controles in de kwaliteitscontrole. 

• grotere inspanning tijdens inkoop 

• uitvoeren van betonreparaties (was nl. o.b.v. de overeenkomst in vele mindere mate 

van toepassing geweest). 

3 Uitgangspunten 

o Prijs is gebaseerd op een conceptversie van het Beeldkwaliteitsplan betonoppervlakken, welke 

is doorgenomen met POUHL. 

o Hoeveelheden zijn indicatief bepaald voor zover mogelijk o.b.v. DO’s. 

o Vanzelfsprekend betekent het niet dat niet genoemde oppervlakken geen zorg en aandacht 

krijgen tijdens de uitvoering. 

4 Aandachtspunten 

o Mocht er onverhoopt discussie ontstaan in de uitvoeringsfase over gerealiseerde 

betonkwaliteiten, dan stelt BAM CUU voor terug te vallen op de NEN 6722, klasse A. 



 

 

  

 

o De in de VTW genoemde tramhaltes zijn niet beschouwd. Deze vallen buiten deze VTW omdat 

ze in prefab beton en elementverharding worden uitgevoerd. 
 

Bijlagen 

Bijlage 1. Uittrekstaat VTW-OG-063 Betonoppervlaktes – d.d. v1 04-07-16 

Bijlage 2. Schetsen t.b.v. hoeveelheden VTW-OG-063 d.d.04-07-16 

Bijlage 3. ON-VTW-063 Kostenopstelling UHL - Ontwerp- en uitvoeringskosten d.d. 04-07-16 

 


