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Titel:

Gelijkwaardigheid Quarea

Voorgesteld door:

afdeling Wegenbouwkunde

Kenniscluster:

2.6.3 (Kwaliteitscontrole)
3.4.3 (Proeven op materialen van een project)

Doelgroep:

leidend ambtenaren, werfleiders, werftoezichters, districtchefs uitvoering,
wegentoezichters uitvoering

Verspreiding:

extern

Vervangt
dienstorder:

MOW/AWV/2008/23

In versie 3.1 van het “Standaardbestek 250 voor de wegenbouw” wordt in Hoofdstuk 3-0
aangegeven op welke materialen een voorafgaand technisch nazicht moet gebeuren door een
erkende onafhankelijke instantie vooraleer de materialen op de bouwplaats aangevoerd worden. In
tabel 3-0-1 wordt verder gespecifieerd welke producten geleverd moeten worden met een
keurmerk. De volgende materialen worden volgens deze tabel geleverd met een BENOR-keurmerk.
Zand en kunststeenslag afkomstig van secundaire grondstoffen met een BENOR-keurmerk,
afgeleverd door COPRO:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

brekerzand volgens 3-6.1.2.4
zeefzand volgens 3-6.1.2.9
zand van fysico-chemisch gewassen granulaat volgens 3-6.1.2.10
betongranulaat volgens 3-7.1.1.1.B.3
niet-teerhoudend asfaltgranulaat voor steenslag- en onderfunderingen volgens 3-7.1.1.1.B.4
teerhoudend asfaltgranulaat volgens 3-7.1.1.1.B.5
menggranulaat volgens 3-7.1.1.1.B.6
metselwerkgranulaat volgens 3-7.1.1.1.B.7
beton- en asfaltgranulaat volgens 3-7.1.1.1.B.8
grof granulaat afkomstig van fyisco-chemisch gewassen granulaat volgens 3-7.1.1.1.B.10
zeefgranulaat volgens 3-7.1.1.1.B.11

●

brokken puin volgens 3-7.2.1.2

Hydraulisch gebonden mengsels met een BENOR-keurmerk, afgeleverd door COPRO of BE-CERT:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

met cement behandelde steenslagfundering met continue korrelverdeling volgens 5-4.4
fundering in teerhoudend asfaltgranulaatcement volgens 5-4.5
zandcementfundering volgens 5-4.7
fundering van schraal beton volgens 5-4.9
fundering van drainerend schraal beton volgens 5-4.10
fundering in walsbeton volgens 5-4.11
zandcement voor straatlagen volgens 6-3.1.2.1.A
zandcement en granulaatcement volgens 9-1
schraal beton volgens 9-2

Voor de hierboven opgesomde materialen is het QUAREA-keurmerk, afgeleverd door Certipro,
gelijkwaardig met het BENOR-keurmerk voor alle wegenwerken van AWV die aanbesteed worden op
basis van versie 3.1 van het Standaardbestek 250. Certipro wordt erkend als een onafhankelijke
instantie zoals bedoeld in Art. 41 AUR.
Voor de lopende wegenwerken die nog aanbesteed werden op basis van versie 2.2 of 3.0 van het
Standaardbestek 250 en waar één of meerdere van de hogervermelde materialen voorzien zijn,
mogen ook materialen met het QUAREA-keurmerk aanvaard worden.
Om na te gaan of het certificaat van het aangeboden materiaal met een QUAREA-keurmerk nog
geldig is, kan de lijst op de website van Certipro geraadpleegd worden: http://www.certipro.be/.
Materialen die volgens een andere certificatieprocedure gekeurd werden, kunnen ook aanvaard
worden als die andere certificatieprocedure gelijkwaardig bevonden wordt conform de bepalingen
van het Artikel 41, punt 2 van Hoofdstuk 1-4 van het Standaardbestek 250 (versie 3.1).
Dit dienstorder vervangt dienstorder MOW/AWV/2008/23.

ir. Tom Roelants
administrateur-generaal

