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IV. 

Inbreuken op de veiligheidseisen gesteld volgens dit artikel zullen zo snel als enigszins mogelijk door 
de aannemer verholpen worden, zonder dat hiervoor schadevergoeding en/of termijnsverlenging kan 
gevraagd worden. 
Ingeval van niet-naleving van deze besteksvereisten kunnen de boetes en straffen toegepast worden,  
het KB van 14.01.2013, zoals gebeurlijk gewijzigd door het Standaardbestek 250 en de Aanvullingen 
en Wijzigingen van Aquafin NV op dit Standaardbestek. 

Alle kosten van de nadelige gevolgen van niet-naleving van de bepalingen in dit artikel voor Rio-Link 
nv of het studiebureau kunnen rechtstreeks op de aannemer verhaald worden. 
 

5. Verkeersomlegging 
 
In bijlage 2 zijn verschillende deelplannen opgenomen met vermelding van de verkeerssituatie. 
 
Het doorgaand verkeer wordt in beide richtingen omgeleid via de N111 en N117 met in het bijzonder 
een aanduiding voor de industriezone “Rijkmaker”: 
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De onderstaande richtlijnen zijn enkel van toepassing op de uitvoering van de signalisatiewerken van 
wegomleggingen voor het doorgaand verkeer langs de werf zelf of in de omleggingswegen.  
Voor onderhavige opdracht zijn aanvullend volgende voorschriften van toepassing: 
 
  

 - In volgende straten mag het verkeer in één richting worden onderbroken: 

 Wuustwezelsteenweg N133 

 Essensteenweg N133 
 
 - In volgende straten mag het verkeer in twee richtingen worden onderbroken: 

 Moleneind 

 Pastorijdreef 

 Pastorijhoef 

 Riethoek 

 Kroonstraat 

 Marijnevennestraat 
 

 
 Het leveren, plaatsen en later terug wegnemen van de tijdelijke verkeersbruggen tijdens de 

uitvoering van de werken is onder een afzonderlijke post in de meetstaat opgenomen: 
Loopbruggen over sleuven (VH st). 

 
 

Deze plannen dragen de goedkeuring van de bevoegde instanties (gemeente, politie, bestuur der 
wegen, ...). Het door de opdrachtnemer opmaken van het (definitief) signalisatieplan per fase en het 
laten goedkeuren is een last van de aanneming. 
Voor het aanbrengen van de signalisatie geldt het ministerieel besluit alsook de bijgevoegde 
bepalingen in verband met signalisatie die hieronder staan vermeld. 


