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Woord vooraf
In dit ‘Errata’ is een aantal correcties op de Standaard 2010 opgenomen.
Deze correcties hebben betrekking op fouten die ondanks de zorg die aan het opstellen van de
Standaard is besteed toch in de Standaard 2010 zijn geslopen. Deze fouten kunnen gevolgen
hebben voor de overeenkomst waarop de Standaard 2010 van toepassing wordt verklaard.
Wij wijzen erop dat de Errata niet gezien dienen te worden als een ‘Wijziging op de Standaard’
overeenkomstig artikel 01.01.01 lid 03 van de Standaard RAW Bepalingen.
De Errata kunnen van toepassing worden verklaard door in Deel 3 van het RAW-bestek de
onderstaande besteksbepaling op te nemen:
01

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk
vastgesteld in december 2010, hierna te noemen ‘Standaard 2010’, uitgegeven door de
Stichting CROW.
Tot deze Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de
Stichting CROW uitgegeven Errata op deze Standaard, zoals deze op de dag van
aanbesteding luidt.

02

De Standaard 2010 is tegen betaling van EUR 95,-- verkrijgbaar bij de Stichting CROW.
Bestellingen uitsluitend via de CROW-website: www.crow.nl.
De Errata op de Standaard 2010 is gratis in pdf-bestand te downloaden vanaf de RAWwebsite: www.crow.nl/raw.

CROW
dr.ir. I.W. Koster, directeur
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Errata

STANDAARD RAW BEPALINGEN 2010: ERRATA

Pagina
VII

Inhoudsopgave Hoofdstuk 34: ‘34.0 Verlichting’ moet zijn: ‘34.1 Verlichting’.

16

Artikel 01.02.03 lid 03 sub b: de laatste zin ‘Het bedrag van een correctiepost....’
vervalt.

24

Artikel 01.09.01 lid 01: ‘....graafwerkzaamheden....’ moet zijn: ‘....het mechanisch
verrichten van werkzaamheden in de ondergrond....’.

38

Artikel 01.18.01: lid 05 vervalt; lid 06 omnummeren naar lid 05.

166

Proef 62 punt 1: ‘....artikel 31.26.11....’ moet zijn: ‘....artikel 31.26.10....’.

167

Proef 62 punt 3.1 6e alinea: ‘....waterdoorlatendheid....’ moet zijn:
‘....watergevoeligheid....’.

169

Proef 62 punt 4.4 1e alinea: ‘De frequentie-sweep conform NEN-EN 12679-26....’
moet zijn: ‘De frequentie-sweep conform NEN-EN 12697-26....’.

183

Proef 72: Tabel 1 vervangen door:

methode

meetsnelheid Vm

Referentieband

opmerking

methode 2010/70

70 km/uur

PIARC 1998

standaardmethode

methode 2010/50

50 km/uur

PIARC 1998

alleen toepassen indien
methode 2010/70 niet
kan worden gebruikt

214

Proef 81.1 2e alinea: ‘....tabel T(66.1)1’ moet zijn: ‘....tabel T(81.1)1’.

255

Artikel 17.03.01 lid 01: ‘....bij de inschrijving overlegde voorlopige plan van
aanpak....’ moet zijn: ‘....V&G-plan ontwerpfase....’;‘....ter goedkeuring....’ moet
zijn: ‘....ter kennisgeving....’;‘....aangevulde plan van aanpak....’ moet zijn:
‘....V&G-plan uitvoeringsfase....’.

314

Artikel 22.07.06 lid 02: ‘....artikel 22.06.21....’ moet zijn: ‘....artikel 22.06.06....’
Artikel 22.07.16 lid 02 (correctie aangebracht op 25-05-2012)
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328

Artikel 22.42.02 lid 02: ‘....artikel 22.47.09....’ moet zijn: ‘....artikel 22.47.04....’.

364

Artikel 24.02.01 lid 04: ‘....artikel 25.62.01....’ moet zijn: ‘....artikel 47.22.01....’.

518

Artikel 30.31.01 lid 01: ‘....(proef 56.0)....’ moet zijn: ‘....(proef 77.0)....’.

523

voetnoot 1) bij artikel 30.34.05 lid 02 : ‘....de Vereniging Emulsie Asfalt Beton
(VEAB) te Horst.’ moet zijn: ‘....de Commissie Emulsie Asfaltbeton te
Zoetermeer.’.

595

Artikel 31.21.04 lid 01: aan de 1e regel ‘....vastgelegde samenstelling.’ toevoegen:
‘; onder samenstelling wordt verstaan de korrelverdeling en het bitumengehalte.’;
‘....na extractie mag niet meer....’ moet zijn: ‘na extractie als bedoeld in paragraaf
2.4 van proef 62 mag niet meer....’

597

Artikel 31.22.04 lid 01: ‘....(proef 63)....’ moet zijn: ‘....(proef 64)....’.

601

Artikel 31.22.06 lid 01: ‘....paragraaf 02.02 lid 02....’ moet zijn: ‘....paragraaf
02.01 lid 02 van hoofdstuk 02 van deze Standaard....’.

602

Artikel 31.22.07 lid 01: ‘....paragraaf 02.02 lid 02....’ moet zijn: ‘....paragraaf
02.01 lid 02 van hoofdstuk 02 van deze Standaard....’.

620

Artikel 31.26.01 lid 03: ‘....artikelen 31.26.07 tot en met 31.26.12....’ moet zijn:
‘....artikelen 31.26.06 tot en met 31.26.11....’.

621 en 622 Tabel T 31.09: op 5 plaatsen in de tabel: ‘Vmax ten minste’ moet zijn: ‘Vmax ten
hoogste’.
634

Tabel T 31.19 rij IB: ‘v = 15 km/h’ moet zijn: ‘v ≤ 15 km/uur’; ‘....rijsnelheid <
15 km/uur....’ moet zijn: ‘....rijsnelheid ≤ 15 km/uur....’.

655

Tabel T 31.22 rij ≤ 5 mm: ‘....> 14 mm....’ moet zijn: ‘....> 10 mm....’.

681

Tabel T 31.30: voetnoot 1) vervalt.

898

Artikel 42.53.02 lid 01: ‘....artikel 01.17.05....’ moet zijn: ‘....artikel 01.17.07....’.
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