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Aanwezig: 
Vanhout Bart    Smet-Tunnelling (voorzitter) 
Adriaensens Thierry   Aquafin 
Derycke Dirk    Denys 
Geuens Caroline   Infrabo 
Haesevoets Jan    Hako Boringen 
Kouwenberg Stefan   Kouwenberg 
Lismont Riet    Vlario 
Meuwissen George   Steinzeug-Keramo 
Schreurs Dieter    Steinzeug-Keramo 
Schuermans Marc   K-Boringen  
 
Gastspreker: Harm Snoeren, Royal Haskoning DHV 
 
Verontschuldigd:   
Eenens Marc     Kurio 
Pillaert Raf    Febe 
Pluym Gaëtan    Copro  
Vreys Bram    Dyka  
Vermeulen Pascal   Renotec/Sewertec  
Martens William   Farys 
Van Cauter Romain    Tubobel 
Verhelst Joost    BCCA  
Maarten Pombreu   Besix 
Martens Gert    Arcadis 
Clissen Tom    Infrax 
 

 
 
1) Goedkeuring ontwerpverslag 18/10 (bijlage) 

a) Er zijn geen opmerkingen op het verslag. 
b) Documenten BGGG over te maken aan de werkgroep. 
c) Checklist veiligheid toevoegen als bijlage bij het verslag. 

 
2) Toelichting grondonderzoek bij doorpersingen NSTT (Harm Snoeren, Royal Haskoning DHV) 

(bijlage) 
a) Toelichting wordt bijgevoegd als bijlage bij het verslag. 
b) Het protocol 5201 is niet afdwingbaar. De opdrachtgever vraagt hier zelf naar. 
c) Documenten (SIKB en BGGG) te screenen door de werkgroep tegen volgend overleg. Tot een 

synthese komen of document over te nemen voor Vlaanderen? 
d) Er zijn weinig specialisten te vinden i.k.v. grondonderzoek. BGGG werkt momenteel een 

systeem uit voor registratie geotechnicus en geotechnisch deskundige.  
 

3) Goedkeuring matrix der technieken (bijlage) 
Volgende punten worden nog gewijzigd: 
a) De minimum afmetingen bij de startput techniek D is klein 
b) Diameter C van 400 naar 500, ook in tabel 1 aangepast 
c) Diameter E van 900 naar 1200, ook in tabel 1 aangepast 
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d) Techniek C inwendige diameter boorput van 3.5x3.5 naar 4x3 gewijzigd 
e) De tabel wordt gefinaliseerd en op het ledengedeelte geplaatst. 

 
4) Opmaak nieuwe bestektekst groutinjecties, soilmix en jetgrouting 

a) Wordt verplaatst naar volgend overleg. Vraagstelling en inhoud zijn niet duidelijk. Is deze 
actie bedoeld voor werkgroep 8? 
 

5) Kwaliteitslabel voor doorpersingen 
a) Hoe kwaliteitscertificaat integreren in bestekken? Het moet juridisch afdwingbaar zijn. 

Erkenning voor boorders vragen bij opdracht en afdwingen. 
b) Alle tools zijn voorhanden om de goede uitvoering te waarborgen. Een kwaliteitslabel kan 

maar werken wanneer de opdrachtgevers adequaat toezicht houden op het volgen van de 
spelregels, zowel op gebied van aanbestedingsreglementering als op gebied van techniciteit! 

c) Actie: De boorders maken een nota op met de opmerkingen en bekommernissen over de 
huidige gang van zaken. Input aan te leveren aan Riet Lismont tegen 6 maart. Dit zal ad hoc 
verder besproken worden met boorders en opdrachtgevers (rioolbeheerders en Aquafin). 

 
 

6) Actieprogramma 2019  
a) Zie overzicht hieronder. 
b) Foto’s te verzamelen van goede en slechte voorbeelden bouwputten. Door iedereen aan te 

leveren tegen 26 april. 
 

7) Terugkoppeling  
a) Infrabel (tekst reeds overgemaakt) : is afgerond. 
b) Copro/BCCA kwaliteitssysteem is nog lopende:  

i) Bart Vanhout zou als contactpersoon fungeren namens de boorders. In praktijk zitten alle 
boorders ondertussen in deze werkgroep van Copro/BCCA. De inhoud van de in opmaak 
zijnde PTV is zeer gedetailleerd en al het werk van WG8 wordt quasi opnieuw gedaan: Dit 
was niet de bedoeling/afspraak.  

ii) De boorders vragen zich verder eveneens af hoe controle hierop kan/dient te gebeuren: 
waar zijn vakbekwame ‘keurders’ te vinden in deze materie? 

c) Opleiding sleufloze technieken: De opleiding was een succes. De deelnemers konden op het 
evaluatieformulier laten weten wat ze aan bod willen laten komen in de vervolgopleiding. Op 
basis van suggesties deelnemers wordt programma vervolgopleiding opgemaakt. Vraag aan 
Vlario om eens na te gaan hoe het publiek was samengesteld : % bouwheren-
%studiebureaus-%anderen… 
 

8) Varia 
a) Voorstel RDL: Samen met grondbank heeft RDL de nieuwe wetgeving van boorslurry die in 

Vlarema zat naar Vlarebo kunnen brengen. Dit ook d.m.v. verschillende 
bewerkingsmethodes, controles en ook met behulp van diverse erkende instanties. Dit 
verandert vanaf 1 april 2019. Wil WG hier toelichting over? Ja. Riet nodigt hen uit op de 
volgende WG8. 
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DATUM EN LOCATIE VOLGENDE VERGADERING:  
 

• Ad hoc opleiding: Dinsdag 7 mei om 13u. 

• Nadien zal overleg WG8 vastgelegd worden. 

• Apart overleg te organiseren met boorders, rioolbeheerders en Aquafin om 
bekommernissen te bespreken. 

 
 
 
 
 
Actieprogramma 2019 
 

Omschrijving Categorie Jaar Status Opmerking 

Finaliseren: Boren vanuit kleine diameter 
schachten voor huisaansluitingen en kleine 
verbindingsleidingen. document 2018 uitgevoerd   

Afstemming randvoorwaarden 
doorperstechnieken met Infrabel advies 2018 uitgevoerd juli 

Bestekteksten voor Pipe Bursting verder 
uitwerken. document 2018 uitgevoerd 

ligt ter goedkeuring 
voor 

Updaten matrix boortechnieken 
document 2018 afronden 

Finaliseren overleg 
december 

Kwaliteitslabel voor aannemers/boorders: 
Kwaliteitssysteem voor boorders als aanvulling 
op het bestaande erkenningssysteem in het 
kader van een permanente kwaliteitsborging. document 2018 lopende Copro 

Nabehandeling van restboorslib (slibindikking). 
onderzoek 2018 uitgevoerd 

geen verdere actie 
nodig. Zie PC2018 
toelichting Vlarebo 

Basisopleiding doorperstechnieken voor 
toezichthouders en studiebureaus: module 
toevoegen aan ontwerp rioleringen. opleiding 2018 uitgevoerd gepland in januari 2019 

Vervolgopleiding doorperstechnieken voor 
experten + berekening opleiding 2019 lopende januari 2020? 

Bouwputten bij doorpersingen: 
aandachtspunten – code van goede praktijk 

document 2019 lopende 

Via Jan Maertens? 
Loopt samen met 
vervolgopleiding 

Grondonderzoek ten behoeve van 
doorpersingen - code van goede praktijk onderzoek 2019 opstarten   

 

 


