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waterschapScheldestromen

Algemene Regel Wegen 'sonderingen en boringen in wegbermen'
Het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen:
overwegende dat het op grond van artikel 6, sub d van de Keur wegen waterschap Scheldestromen 2011 (hierna: de Keur) verboden is om zonder ontheffing van het bestuur in een
weg te graven of deze op een andere wijze aan te tasten;
overwegende dat sonderingen en boringen in wegbermen regelmatig voorkomen en dat het
wegenbelang daarbij voldoende wordt gewaarborgd door het stellen van algemene regels;
gelet op artikel 83 lid 3 Waterschapswet en artikel 15 van de Keur;
BESLUIT
vast te stellen de Algemene Regel Wegen 'sonderingen en boringen in wegbermen'.
Geen ontheffing krachtens artikel 6, sub d is vereist voor het graven in of aantasten van
wegen als wordt voldaan aan de volgende voorschriften:
Voorschriften
1. Het graven bestaat uit:
a. sonderingen;
b. handboringen met een maximale diameter van 15 cm;
c. mechanische boringen met een maximale diameter van 15 cm.
2. Er worden maximaal 50 sonderingen of boringen uitgevoerd per project.
3. Gaten die zijn ontstaan in de wegberm door de werkzaamheden worden direct volledig
aangevuld met de uitgekomen grond.
4. Een sondering of boring dient minimaal 1 meter uit de kant van de weg te worden uitgevoerd.
5. De locatie dient minimaal 1 meter rondom de werkzaamheden vrij te worden gehouden, zodat het onderhoud van de wegbermen ongehinderd en schadevrij kan worden
uitgevoerd.
6. Bij het aanvullen dienen de verschillende materiaalsoorten zoveel mogelijk op hun oorspronkelijke plaats terug te komen.
7. Daar waar de bovenlaag oorspronkelijk uit een grasmat bestond dient de aanvulling
met levende graszoden te worden afgedekt, of de bovenlaag te worden aangevuld en
te worden ingezaaid met graszaad.
8. Het aangevulde boorgat dient over de volle lengte en breedte gedurende een jaar na
het gereedkomen van de werkzaamheden te worden onderhouden op eigen kosten. Bij
het eindigen van deze onderhoudstermijn mogen geen bermvreemde materialen boven
het boorgat voorkomen.

Toelichting:
De begrippen die zijn gedefinieerd in de Keur zijn ook van toepassing voor de bepalingen in
deze Algemene Regel.
In deze Algemene Regel wordt onder het graven in of aantasten van wegen verstaan: het
uitvoeren van grondmechanisch onderzoek.
Voorafgaand aan de graafwerkzaamheden dient een klicmelding te worden gedaan.
Indien de werkzaamheden plaatsvinden binnen een waterstaatswerk (duinen, dijken etc.)
in beheer bij waterschap Scheldestromen kunnen er aanvullende eisen gelden en dienen de
werkzaamheden apart te worden gemeld.

Toepassingsgebied
De Algemene Regel is van kracht voor de bij het waterschap in beheer zijnde openbare
wegen.

Meldplicht
Voor deze vrijgestelde werkzaamheden geldt geen meldplicht.

Bijlage 1: Algemene voorschriften wegen

Vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 12 oktober 2016.
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