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Bijlage Waterdoorlatende stenen 3
Straatwerk
Eisen en uitvoering
1. Verantwoordelijkheid
• De grondroerder is verantwoordelijk voor de artikelen 2 t/m 4a
• De straatmaker die namens de Gemeente Zwolle het straatwerk verricht is verantwoordelijk
voor de artikelen 4b t/m 5
2.
a.
b.
c.
d.

Eisen aan het opbreken van waterdoorlatende stenen
Niet op te breken bestrating beschermen tegen vervuiling.
Op te breken bestrating mag niet rechtstreeks op bestaande bestrating worden geplaatst.
Beschadigde stenen dienen te worden afgevoerd naar een erkende stortplaats.
Tijdens de werkzaamheden dient de aannemer er rekening mee te houden dat de
drainagestenen niet vervuild mogen worden door grond of modder van vrachtwagens en
grondverzetmachines

3. Eisen aan het ontgraven van de funderingslagen
a. De straatlaag van Noors split dient te worden verwijderd. Het vrijgekomen materiaal wordt
geacht voor de gemeente geen waarde te hebben en wordt geacht na verwerking
herbruikbaar te zijn.
b. De zandlaag mag niet rechtstreeks op de bestrating opgeslagen worden. Men dient te zorgen
voor beschermende maatregelen.
4. Eisen aan funderingslagen
a. In afwijking van artikel 22.02.06 lid 05 van de Standaard moet de verdichtinggraad van het
zand dat in het zandbed in de bovenste meter onder een verharding is verwerkt per monster
tenminste 98 % bedragen (onverlet de eis van 100 % voor de gemiddelde verdichtinggraad).
b. T.b.v. de drainagestenen dient de straatlaag uit Noors split met een fractie 2-6 mm te bestaan.
De laagdikte is gemiddeld 40 mm; tenminste 40 mm en ten hoogste 45 mm.
5. Eisen aan uitvoering straatwerk
a. Van de straatmaker die belast wordt met het aanbrengen van de waterdoorlatende bestrating
wordt verwacht dat hij ervaring heeft in het aanbrengen van de beschreven materialen.
b. Beschadigde bestratingsmaterialen mogen niet verwerkt worden
c. Het straatwerk dient strak gestraat en goed opgesloten te worden. met name bij het vleien van
de bestrating dient hier extra aandacht aan te worden besteed. Met het leggen van iedere
steen dient de vorige steen aangetikt te worden.
d. Voor het aftrillen van de drainagestenen moet het oppervlak eerst worden schoon geveegd
om vervuiling te voorkomen.
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e. De bestrating afstrooien en invegen met Noors split fractie 1-3 mm. ca 4 kg per m
6. Schoonmaken drainagestenen
a. Na afloop van de werkzaamheden wordt door of namens de gemeente Zwolle de wegvakken
waar de opbreking heeft plaatsgevonden gereinigd met een zoab-cleaner. De kosten voor het
schoonmaken zijn voor rekening van de KLB.
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