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1 ALGEMENE BEPALINGEN BETON 

1.1 Normen  

Beton voldoet aan: 
- NBN EN 206:2013+A2:2021 “Concrete - Specification, performance, production and conformity”; 

- NBN B 15-001:2018 “Nationale aanvulling bij NBN EN 206:2013+A1:2016 - Beton - Specificatie, 
eigenschappen, vervaardiging en conformiteit. 

1.2 Bijkomende bepalingen 

1.2.1 Gebruik van gecertificeerd materiaal 

Het op de bouwplaats te storten beton wordt vervaardigd in een betoncentrale of op de bouwplaats 
zelf. Enkel BENOR-gecertificeerd beton, of gelijkwaardig1 , is toegelaten als beton voor constructies. 

Toelichting : 

De certificeringsinstelling voor BENOR-stortklaar beton is BE-CERT met zetel te Jules Bordetlaan 11, 
1140 Brussel. 

Het beton dat niet onder het overeenkomstigheidsmerk BENOR wordt geproduceerd en geleverd, is 
slechts toegelaten indien de opdrachtnemer de gelijkwaardigheid2 ervan met BENOR-beton vooraf 
heeft bewezen aan de hand van gegevens die opgesteld zijn in de taal van de opdrachtdocumenten. 

1.2.2 Omgevingsklasse  

Indien de omgevingsklasse niet is opgegeven in de opdrachtdocumenten, is ze als volgt: 

- werkvloeren in ongewapend beton : omgevingsklasse E0; 

- de binnenkant van gebouwen : omgevingsklasse EI; 

- funderingspalen onder de vorstgrens : omgevingsklasse EE1; 

- bruggen en tunnels niet blootgesteld aan dooizouten : omgevingsklasse EE3; 

- bruggen en tunnels blootgesteld aan dooizouten : omgevingsklasse EE4; 

- waterbouwkundige constructies niet blootgesteld aan dooizouten : omgevingsklasse EE3; 

- waterbouwkundige constructies blootgesteld aan dooizouten : omgevingsklasse EE4; 

- funderingspalen aan zee of in brak water, maar onder de vorstgrens : omgevingsklasse ES1; 

- constructies permanent ondergedompeld in brak water : omgevingsklasse ES2; 

- constructies permanent ondergedompeld in zeewater : omgevingsklasse ES3; 

- bruggen en tunnels aan zee of in brak water, niet blootgesteld aan dooizouten : omgevingsklasse 
ES2; 

 

1 Zoals beschreven in SB Administratieve Bepalingen 4.0, Deel D, Hoofdstuk 2, Afdeling 6, Art. 41, 
Gelijkwaardige certificatieprocedure. 
2 Zoals beschreven in SB Administratieve Bepalingen 4.0, Deel D, Hoofdstuk 2, Afdeling 6, Art. 41, 
Gelijkwaardige certificatieprocedure. 
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- constructies in de getijden- of spatzone van zeewater of van brak water : omgevingsklasse ES4. 

1.2.3 Keuze van het cement 

Voor waterbouwkundige constructies in zeewater of in brak water (dus voor de omgevingsklassen 
ES1 tot ES4 of milieuklassen XS1 tot XS3) is het gebruik van een cement met een hoge bestandheid 
tegen sulfaten volgens NBN B 12-108 verplicht. 

Voor beton dat bestemd is voor de omgevingsklassen EE3, EE4 en ES1 tot ES4 of milieuklassen XC4, 
XD1 tot XD3, XS1 tot XS3 en XF2 tot XF4 -tenzij de opdrachtdocumenten het expliciet anders 
vermelden- is het gebruik van een BENOR-gecertificeerd LA-cement volgens NBN B 12-109:2020, of 
gelijkwaardig3, verplicht. 

1.2.4 Maximale grootste korrelafmeting 

De bepalingen van de bijlage P van NBN B 15-001:2018 zijn dwingend. Uit de gegevens van de 
opdrachtdocumenten en uit de bepalingen van de bijlage P leidt de opdrachtnemer de maximale 
nominale grootste korrelafmeting Dmax af. 

1.2.5 Weerstand tegen wateropslorping 

De weerstand tegen wateropslorping wordt gegarandeerd voor beton voor gewapend en 
voorgespannen beton dat bestemd is voor de omgevingsklassen EE3, EE4, EA2, EA3 en ES1 tot ES4 of 
milieuklassen XC4, XD1 tot XD3, XS1 tot XS3, XF2 tot XF4 en XA2 tot XA3.  

De weerstand tegen wateropslorping (WAI) wordt onder het BENOR-merk, of gelijkwaardig4, 
gegarandeerd. 

De weerstand tegen wateropslorping wordt gemeten door de bepaling van de wateropslorping door 
onderdompeling volgens NBN B 15-215:2018 “Beproeving van verhard beton - Wateropslorping door 
onderdompeling”. De criteria en de procedures van de bijlage O van NBN B 15-001:2018 zijn van 
toepassing, er zijn geen hogere waarden toegelaten als gevolg van ‘nominale grootste 
korrelafmetingen’ die kleiner zijn dan 16 mm. 

1.2.6 Maatregelen ter preventie van Alkali Silica Reactie (ASR) 

De (informatieve) bijlage I van NBN B 15-001:2018 is integraal van toepassing (en wordt aldus 
normatief gesteld middels deze bepaling). Het ASR-preventieniveau volgens tabel I.2-ANB van NBN B 
15-001:2018 is steeds PREV3, tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten. De te nemen 
preventieve maatregelen in functie van PREV3 in combinatie met de geselecteerde ASR-
blootstellingsklasse (afhankelijk van de omgevingsklasse) worden bepaald door bijlage I van NBN B 
15-001:2018 (tabel I-1-ANB). De bepaling omtrent de keuze van het cement in SB 260-25-1.2.3 blijft 
onverminderd van kracht.’ 

1.2.7 Specificatie van het beton 

Enkel het gebruik van beton met gespecificeerde eigenschappen is toegelaten. 

Bij de bestelling van beton met gespecificeerde eigenschappen wordt opgegeven: 

 
3 Zoals beschreven in SB Administratieve Bepalingen 4.0, Deel D, Hoofdstuk 2, Afdeling 6, Art. 41, 
Gelijkwaardige certificatieprocedure. 
4 Zoals beschreven in SB Administratieve Bepalingen 4.0, Deel D, Hoofdstuk 2, Afdeling 6, Art. 41, 
Gelijkwaardige certificatieprocedure. 
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- dat het beton voldoet aan NBN EN 206:2013+A2:2021 en NBN B 15-001:2018; 

- de druksterkteklasse, bijvoorbeeld C12/15, C25/30, C50/60, …; 

- het gebruiksdomein: ongewapend beton (OB), gewapend beton (GB) of voorgespannen beton 
(VB); (hiermee wordt het maximaal toelaatbare gehalte aan chloriden in het beton vastgelegd: zie 
tabel 15 van NBN EN 206:2013+A2:2021); 

- de omgevingsklasse(n) of milieuklassen; 

- de consistentieklasse; 

- traditioneel verdicht beton : zetmaatklasse of schudmaatklasse of verdichtingsklasse;  

- zelfverdichtend beton : vloeimaatklasse; 

- de maximale nominale grootste korrelafmeting Dmax : 6 - 8 - 10 - 11 - 12 - 14 - 16 - 20 - 22 - 32 - 
40 - 45 - 63 mm; 

-  eventueel aanvullende eisen zoals bijvoorbeeld het gebruik van LA-cement of cement met hoge 
bestandheid tegen sulfaten volgens NBN B 12-108, bijzondere eisen aan de afwerking van het 
betonoppervlak, eigenschappen vereist in het kader van de weerstand tegen vorst-dooiaantasting 
(bijvoorbeeld het luchtgehalte), WAI, ASR-preventieniveau/ASR-blootstellingsklasse,... ; 

- bijkomend in het geval van zelfverdichtend beton : klasse van viscositeit, klasse van 
blokkeringsmaat en klasse van stabiliteit (ontmengingsweerstand). De ontmengingsweerstand 
wordt een verplichte eigenschap i.p.v. een facultatieve. 

De consistentieklasse en de maximale nominale grootste korrelafmeting worden door de 
opdrachtnemer bepaald in functie van de voorhanden zijnde parameters, tenzij ze door de 
aanbestedende overheid opgelegd zijn. 

In het geval van zelfverdichtend beton worden de vloeimaatklasse, klasse van viscositeit, klasse van 
blokkeringsmaat en klasse van stabiliteit gekozen door de opdrachtnemer in functie van de 
omstandigheden en toepassing op de werf. Deze 4 klassen worden uitdrukkelijk gespecifieerd op de 
leveringsbon, zodat deze eigenschappen gegarandeerd worden onder het Benor-merk of 
gelijkwaardig5. 

Bij conventie gebeurt de aanduiding zoals in de voorbeelden hierna vermeld: 

- “Beton volgens NBN EN 206:2013+A2:2021 en NBN B 15-001:2018 - C30/37 - GB - EE3 - S3 - 22 
mm – LA - WAI (0.50) – PREV3/AR2” is de aanduiding voor normaalbeton van druksterkteklasse 
C30/37 voor gewapend beton in omgevingsklasse EE3 met een consistentieklasse S3, een 
maximale nominale grootste korrelafmeting van 22 mm, aangemaakt met LA-cement, 
wateropslorping door onderdompeling klasse WAI (0.50) en maatregelen ter preventie van ASR 
volgens PREV3/AR2; 

- “Lichtbeton volgens NBN EN 206:2013+A2:2021 en NBN B 15-001:2018 - LC20/22 - OB - EE1 - S2 - 
14 mm – PREV3/AR2” is de aanduiding voor licht beton van druksterkteklasse LC20/22 voor 
ongewapend beton in omgevingsklasse EE1 met een consistentieklasse S2, een maximale 
nominale grootste korrelafmeting van 14 mm en maatregelen ter preventie van ASR volgens 
PREV3/AR2; 

 
5 Zoals beschreven in SB Administratieve Bepalingen 4.0, Deel D, Hoofdstuk 2, Afdeling 6, Art. 41, 

Gelijkwaardige certificatieprocedure. 
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- “Beton volgens NBN EN 206:2013+A2:2021 en NBN B 15-001:2018 – C35/45 - GB - EE4 - S3 - 20 
mm – LA - WAI (0.45) – PREV3/AR3” is de aanduiding voor normaalbeton van druksterkteklasse 
C35/45 voor gewapend beton in omgevingsklasse EE4 met een consistentieklasse S3, een 
maximale nominale grootste korrelafmeting van 20 mm, aangemaakt met een LA-cement, 
wateropslorping door onderdompeling klasse WAI (0.45) en maatregelen ter preventie van ASR 
volgens PREV3/AR3; 

- “Beton volgens NBN EN 206:2013+A2:2021 en NBN B 15-001:2018 - C40/50 - VB - EE4 – S3 - 32 
mm – LA - WAI (0.45) – PREV3/AR3” is de aanduiding voor normaalbeton van druksterkteklasse 
C40/50 voor voorgespannen beton in omgevingsklasse EE4 met een consistentieklasse S3, een 
maximale nominale grootste korrelafmeting van 32 mm, aangemaakt met een LA-cement, 
wateropslorping door onderdompeling klasse WAI (0.45) en maatregelen ter preventie van ASR 
volgens PREV3/AR3; 

- “Beton volgens NBN EN 206:2013+A2:2021 en NBN B 15-001:2018 – C30/37 - GB - EE4 – S3 - 22 
mm – A – LA - WAI (0.45)A – PREV3/AR3” is de aanduiding voor normaalbeton van 
druksterkteklasse C30/37 voor gewapend beton in omgevingsklasse EE4 met een 
consistentieklasse S3, een maximale nominale grootste korrelafmeting van 22 mm, het opgelegd 
minimumluchtgehalte, aangemaakt met een LA-cement, wateropslorping door onderdompeling 
klasse WAI (0.45)A en maatregelen ter preventie van ASR volgens PREV3/AR3.’  

- “Beton volgens NBN EN 206:2013+A2:2021 en NBN B 15-001:2018 – C35/45 - GB - EE4 – SF2 – VS1 
– PL2 – SR2 - 14 mm – LA - WAI (0.45) – PREV3/AR3” is de aanduiding voor zelfverdichtend beton 
van druksterkteklasse C35/45 voor gewapend beton in omgevingsklasse EE4 met een 
vloeimaatklasse SF2,  een viscositeitsklasse VS1, een blokkeringsmaatklasse PL2, een 
stabiliteitsklasse SR2, een maximale nominale grootste korrelafmeting van 14 mm, aangemaakt 
met een LA-cement, wateropslorping door onderdompeling klasse WAI (0.45) en maatregelen ter 
preventie van ASR volgens PREV3/AR3. 

1.2.8 Gegevens te verstrekken voorafgaand aan de levering van beton 

De opdrachtnemer legt voorafgaandelijk aan de aanbestedende overheid de technische fiches van de 
te gebruiken grondstoffen voor en deelt de theoretische samenstelling van elk beton dat hij wil 
gebruiken mee. Hij deelt hierbij eveneens mee welke betoncentrale het beton zal produceren. 

De theoretische samenstelling van elk beton preciseert de volgende punten: 

- de soort en de herkomst van het cement; 

- de exacte hoeveelheid cement per m³ beton; 

- de aard en de herkomst van de granulaten; 

- de genormaliseerde aanduiding van de granulaten; 

- de oorsprong van het aanmaakwater; 

- de exacte W/C-factor; 

- bij gebruik van hulpstoffen : de aard, de producent en de hoeveelheid ten opzichte van de 
cementmassa; 

- bij gebruik van toevoegsels: het type, de aard, de producent en de hoeveelheid ten opzichte van 
de cementmassa. 

Zonder deze gegevens is het niet toegelaten beton te leveren. 

Alle eventuele wijzigingen hieraan vóór of tijdens de werken worden onmiddellijk aan de 
aanbestedende overheid meegedeeld. 
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1.3 Specifieke bepalingen colloïdaal beton 

1.3.1 Algemeen 

Colloïdaal beton is stortklaar beton waaraan colloïdale hulpstoffen zijn toegevoegd. Deze hulpstoffen 
verlenen aan het colloïdaal beton een sterke interne cohesie en voorkomen bij het storten van het 
beton uitspoeling of ontmenging van het betonmengsel. Hierdoor wordt het mogelijk dit beton 
onder water, zelfs onder stromend water, te storten zonder dat ontmenging of uitspoeling van het 
betonmengsel optreedt. Colloïdaal beton wordt ook onderwaterbeton genoemd. 

Colloïdaal beton kan zowel in zeewater en in brak water als in zoet water worden toegepast. 

Op het colloïdaal beton zijn alle hoger vermelde voorschriften van toepassing, tenzij hierna andere 
bepalingen worden voorgeschreven.  

1.3.2 Gesloten colloïdaal beton 

1.3.2.1 Algemene eisen opgelegd aan het gesloten colloïdaal beton 

Het colloïdaal beton met gesloten structuur is monoliet en waterdicht. 

Voor de colloïdale hulpstoffen bestaat tot op heden geen normalisatie. Door het toevoegen van de 
colloïdale hulpstoffen aan het beton, kan het eindproduct, het colloïdaal beton, niet onder het 
overeenkomstigheidsmerk BENOR geproduceerd en geleverd worden.  

Het colloïdaal beton is verpompbaar als gevolg van zijn grote interne cohesie en heeft een 
aangepaste vloeibaarheid in functie van de toepassing. De betonsamenstelling houdt rekening met 
de valhoogte en met het feit dat het beton te storten is in stilstaand of stromend water. 

Het beton is zodanig samengesteld dat het geen verdichting nodig heeft na het storten.  

1.3.2.2 Karakteristieken van de aangewende materialen 

Alle bestanddelen van het gesloten colloïdaal beton, met uitzondering van de colloïdale hulpstoffen 
die tot op heden nog niet genormeerd zijn, voldoen aan de eisen uit de hoger vermelde normen. 

1.3.2.2.A CEMENTTYPE 

Het cementtype is hoogovencement CEM III/A LA of CEM III/B LA. 

Voor massieve constructies is een LH-cement verplicht. 

1.3.2.3 Karakteristieken van gesloten colloïdaal beton 

1.3.2.3.A WEERSTAND TEGEN UITSPOELEN 

De weerstand tegen uitspoeling van cement en fijn zand van vers beton wordt bepaald d.m.v. de 
uitwasproef zoals beschreven in de omzendbrief 576 NM/3 d.d. 23/09/1982. De geldende eisen zijn 
functie van de plaatsingsomstandigheden in situ. De grenswaarden zijn opgenomen in de tabel 25-1-
1.  

De meting gebeurt op 3 monsters. De individuele waarden en het gemiddelde voldoen aan de 
waarden weergegeven in tabel 25-1-1.  

Stroming op het water 
(in situ) 

Valhoogte h 
(in situ) 

Uitwassing - 
gemiddeld 

Uitwassing - 
individueel 

geen h <= 1 m 9 % 12 % 
geen 1 m < h <= 2 m 5 % 8 % 
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Stroming op het water 
(in situ) 

Valhoogte h 
(in situ) 

Uitwassing - 
gemiddeld 

Uitwassing - 
individueel 

stromend h <= 1 m 5 % 8 % 
geen 2 m < h <= 3 m 3 % 6 % 
stromend 1 m < h <= 2 m 3 % 6 % 
sterk stromend h <= 1 m 3 % 6 % 
sterk stromend 1 m < h <= 2 m 1,5 % 4 % 

Tabel 25-1-1: Eisen t.a.v. het massaverlies in de uitwasproef voor gesloten colloïdaal beton 

1.3.2.3.B DRUKSTERKTEKLASSE  

De druksterkteklasse wordt bepaald in de opdrachtdocumenten. 

1.3.2.3.C WEERSTAND TEGEN WATEROPSLORPING 

Aangezien colloïdaal beton niet kan geleverd worden onder het Benor-merk, wordt de weerstand 
tegen wateropslorping aangetoond. De overige bepalingen van SB 260-25-1.2.5 zijn onverminderd 
van toepassing.  

1.3.3 Open colloïdaal beton 

1.3.3.1 Algemene eisen opgelegd aan het open colloïdaal beton 

Open colloïdaal beton valt buiten het toepassingsgebied van de hoger vermelde normen.  

De betonsamenstelling houdt rekening met de valhoogte en met het feit dat het beton te storten is 
in stilstaand of stromend water. 

Het beton heeft een gewaarborgde doorlatendheid die functie is van de toepassing. 

1.3.3.2 Karakteristieken van de aangewende materialen 

Alle bestanddelen van het gesloten colloïdaal beton, met uitzondering van de colloïdale hulpstoffen 
die tot op heden nog niet genormeerd zijn, voldoen aan de eisen uit de hoger vermelde normen. 

1.3.3.2.A CEMENTTYPE  

Het cementtype is hoogovencement CEM III/A LA of CEM III/B LA. 

In specifieke omgevingen zoals in zeewater en in brak water is een cement met hoge bestandheid 
tegen sulfaten vereist, enkel het cementtype CEM III/B – SR LA is dan toegelaten. 

1.3.3.3 Karakteristieken van open colloïdaal beton 

1.3.3.3.A WEERSTAND TEGEN UITSPOELEN 

De weerstand tegen uitspoeling van cement en fijn zand van vers beton wordt bepaald d.m.v. de 
uitwasproef zoals beschreven in de omzendbrief 576 NM/3 d.d. 23/09/1982. De geldende eisen zijn 
functie van de plaatsingsomstandigheden in situ. De grenswaarden zijn opgenomen in de tabel 25-1-
2.  

De meting gebeurt op 3 monsters. De individuele waarden en het gemiddelde voldoen aan de 
waarden weergegeven in tabel 25-1-2.  

Stroming op het water 
(in situ) 

Valhoogte h 
(in situ) 

Uitwassing - 
gemiddeld 

Uitwassing - 
individueel 
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geen h <= 1 m 3 % 6 % 
geen 1 m < h <= 2 m 2 % 5 % 
stromend h <= 1 m 2 % 5 % 
stromend 1 m < h <= 2 m 1 % 4 % 
sterk stromend h <= 1 m 1 % 4 % 
sterk stromend 1 m < h <= 2 m 1 % 4 % 

Tabel 25-1-2: Eisen t.a.v. het massaverlies in de uitwasproef voor open colloïdaal beton 

1.3.3.3.B KARAKTERISTIEKE DRUKSTERKTE 

De karakteristieke druksterkte na 28 dagen bedraagt minstens 5 N/mm². 

1.3.3.3.C WATERDOORLATENDHEID 

De minimale doorlatendheidscoëfficiënt wordt bepaald in de opdrachtdocumenten. 

De waterdoorlatendheid wordt gemeten volgens de proef beschreven in SB 250-14-4.9. Deze proef 
meet de doorlatendheid van drainerend schraal beton, maar kan ook toegepast worden op open 
colloïdaal beton. 

1.4 Controlemethoden 

1.4.1 Bepaling van de W/C-factor 

Wanneer de W/C-factor van de betonspecie door analyse moet worden bepaald, meet men het 
watergehalte door droging zoals beschreven in SB 260-25-1.4.1.4.B. De controle van het 
cementgehalte wordt uitgevoerd aan de mengcentrale door gewichtsregistratie of door elke andere 
methode goedgekeurd door de aanbestedende overheid. 

1.4.1.1 Definities 

De W/C-factor is de massaverhouding tussen het effectief watergehalte W en het cementgehalte C in 
de betonspecie. 

Het cementgehalte C wordt uitgedrukt in kg cement per kubieke meter verdichte betonspecie. 

Het effectief watergehalte W wordt uitgedrukt in kg water per kubieke meter verdichte betonspecie. 
Het omvat het aanmaakwater en het water dat reeds aanwezig is op het oppervlak van de 
granulaten, in de hulpstoffen en in de toevoegsels. 

1.4.1.2 Bepaling van het cementgehalte 

De bepaling van het cementgehalte wordt in principe uitgevoerd aan de mengcentrale door 
gewichtsregistratie, rekening houdend met de volumieke massa ρ van de verdichte betonspecie met 
dezelfde samenstelling, bepaald volgens NBN EN 12350-6:2019 

Bij ernstige twijfel kan het cementgehalte worden bepaald zoals voorzien in NBN B 15-250:1991 
“Chemisch onderzoek van verharde mortel en beton”. 

1.4.1.3 Bepaling van de volumieke massa ρ (in kg/m3) 

Bij elke bepaling van het watergehalte wordt eveneens de volumieke massa ρ van de verdichte 
betonspecie bepaald volgens NBN EN 12350-6:2019. 

Deze norm voorziet de bepaling van de massa van een monster betonspecie dat in een vat met 
bekend volume wordt gebracht en verdicht. De massa van het monster is het verschil in massa 
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tussen het gevulde en het lege vat. De volumieke massa is het quotiënt van de massa van het 
monster in kg en het volume van het vat in m3. Het resultaat wordt afgerond op 10 kg/m3. 

Voor de bepaling op de bouwplaats gebeurt dit het eenvoudigst aan de hand van de kubussen die 
zullen worden gebruikt voor het bepalen van de druksterkte (controleproefstukken en/of 
bouwplaatsproefstukken). De bepaling gebeurt op minstens 2 kubussen. De volumieke massa ρ 
wordt gelijk genomen aan het rekenkundig gemiddelde van de bekomen resultaten en wordt 
afgerond op 10 kg/m3. 

De bepaling van de volumieke massa ρ gebeurt tegensprekelijk onmiddellijk na het nemen van het 
monster. 

De opdrachtnemer staat in voor het vervaardigen van de proefstukken en het uitvoeren van de 
massabepalingen. De balans heeft een zodanige nauwkeurigheid dat de massa verdichte betonspecie 
kan worden bepaald met een nauwkeurigheid van 0,01 kg (punt 5.1 van NBN EN 12350-6:2019). 

1.4.1.4 Bepaling van het watergehalte W (in kg/m3) 

1.4.1.4.A DOOR DE PRODUCENT 

NBN EN 206:2013+A2:2021 voorziet dat de producent dagelijks het watergehalte berekent uitgaande 
van: 

- het watergehalte van de grove granulaten; 

- het watergehalte van de fijne granulaten; 

- het watergehalte van de vloeibare hulpstoffen (indien er in totaal meer dan 3 l/m³ hulpstof 
gedoseerd wordt); 

- de hoeveelheid aanmaakwater. 

De producent kan het watergehalte van betonspecie aanvullend bepalen aan de hand van 
droogproeven teneinde de berekende waarden te verifiëren. 

1.4.1.4.B OP DE BOUWPLAATS 

1.4.1.4.B.1 Algemeen principe 
De methode voor het bepalen van het watergehalte bestaat erin de massavermindering door droging 
te bepalen van een monster betonspecie. 

Teneinde een voldoende nauwkeurig resultaat te bekomen heeft het monster een volume van 
minstens 5 liter. 

Om het resultaat te kunnen omrekenen naar een volume verdichte betonspecie moet ook de 
volumieke massa ρ bekend zijn. 

1.4.1.4.B.2 Monstername 
De monstername gebeurt volgens NBN EN 12350-1:2019 “Beproeving van betonspecie – Deel 1: 
Monsterneming” uit één lading. Het volume van het monster is voldoende groot om ook een 
tegenproef voor het watergehalte W en een bepaling van de volumieke massa ρ te kunnen 
uitvoeren. 

Het monster voor elke droogproef wordt tot op het ogenblik van de proef bewaard in een 
hermetisch afgesloten recipiënt. 

1.4.1.4.B.3 Proef ter bepaling van het watergehalte W (in kg/m3) 
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Het drogen van het beton zelf gebeurt door verhitting op een warmtebron, in een microgolfoven met 
groot vermogen (>750W) of in een geventileerde droogstoof (T > 105° C). 

De proef wordt aangevat binnen de 100 minuten nadat het aanmaakwater in het mengsel werd 
gebracht. 

Werkwijze voor de bepaling van W door verhitting op een warmtebron of in een geventileerde 
droogstoof: 

- breng het monster voor het bepalen van het watergehalte (minstens 8.000 g) in een pan met een 
minimumbodemoppervlakte van 2.000 cm2 en een opstaande rand van minstens 5 cm hoog. 
Voorafgaandelijk werd de massa m1 van de pan bepaald; 

- bepaal de massa m2 van de gevulde pan; 

- het monster heeft een massa m3 = m2 - m1. 
Deze massa wordt op 10 g nauwkeurig bepaald; 

- droog het monster tot constante massa. Zo nodig wordt de specie regelmatig dooreengemengd 
om samenkoeken te voorkomen. Om deze te bepalen wordt het monster op regelmatige 
tijdstippen gewogen. Wanneer de massa van het monster bij de laatste weging minder afwijkt dan 
0,2 % van de massa bepaald bij de voorlaatste weging, dan wordt de proef beëindigd. De 
minimale tijd tussen de voorlaatste en de laatste weging is afhankelijk van de manier van drogen, 
maar is minstens gelijk aan 15 minuten. 
De massa m4 is de massa van de pan met het uitgedroogde monster bepaald bij de laatste weging; 

- het gedroogde monster heeft een massa m5 = m4 - m1; 

- de hoeveelheid water in het monster bedroeg m3 - m5 = (m2 - m1) - (m4 - m1) = m2 - m4; 

- het effectief watergehalte W in kg per m3 verdichte betonspecie bedraagt ρ x (m3−m5)
m3

; 

- het resultaat wordt afgerond op de eenheid; 

- het watergehalte, uitgedrukt in massapercenten, wordt gegeven door de formule 
(m3−m5)

m3
 x 100. 

Werkwijze voor de bepaling van W door verhitting in een microgolfoven: 

- deze werkwijze is analoog aan de hierboven beschreven werkwijze bij verhitting op een 
warmtebron of in een geventileerde droogstoof met dien verstande dat het recipiënt (een 
hittebestendige schotel of pot) aangepast wordt aan het volume van de microgolfoven en dat de 
inhoud hiervan minstens 3 liter is. De proef wordt uitgevoerd met minstens 4.000 g vers beton. 
De minimale tijd tussen de voorlaatste en laatste weging is minstens 5 minuten. 

Indien het niet mogelijk is de proef aan te vatten binnen de 100 minuten nadat het aanmaakwater in 
het mengsel werd gebracht, wordt de binding belet door aan het monster een oplossing van 125 g 
sacharose in 500 g water toe te voegen waarbij het monster zeer grondig wordt omgeroerd. 

In dat geval wordt de proef analoog uitgevoerd, maar wordt het effectief watergehalte W 
in kg per m3 verdichte betonspecie als volgt berekend: W = ρ x (m3−m5−0,500)

(m3−0,625)
. 

1.4.1.5 Berekening van de W/C-factor 

1.4.1.5.A DOOR DE PRODUCENT 

De producent bepaalt de W/C-factor door het berekende watergehalte (eventueel geverifieerd aan 
de hand van droogproeven) te delen door het cementgehalte. 
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1.4.1.5.B OP DE BOUWPLAATS 

Per uitgevoerde droogproef wordt de W/C-factor berekend.  

Het resultaat wordt afgerond op 2 decimalen. 

De meetfout bij deze methode wordt begroot op 0,02. 

Men kan de W/C-factor zonder kennis van de volumieke massa ρ ook bepalen uit de verhouding 
tussen 

- het watergehalte, uitgedrukt in massapercenten, afgeleid uit de droogproef  
en 

- het cementgehalte, uitgedrukt in massapercenten berekend uit de gewichtsregistratie aan de 
mengcentrale. 

1.4.1.5.C BELANGRIJKE OPMERKINGEN 

1.4.1.5.C.1 Water/(cement + k × toevoegsel)-factor 
Wanneer men vliegas, silica fume, gemalen hoogovenslakken of andere toevoegsels type II waarvan 
de geschiktheid werd aangetoond, aan het mengsel toevoegt, wordt voor de controle van de 
maximum W/C-factor de water/(cement + k × toevoegsel)-factor bepaald zoals in punt 5.2.5.2 van 
NBN EN 206:2013+A2:2021. 

1.4.1.5.C.2 Poreuze granulaten 
De methode voor de bepaling van de W/C-factor uitgaande van het watergehalte bepaald door 
droging is niet geschikt indien er poreuze granulaten gebruikt worden waarin vocht kan 
geabsorbeerd zijn. Het vocht in de granulaten dat niet in contact komt met de mortel, verdampt 
immers eveneens bij de droging. 

1.4.2 Bepaling van de druksterkte 

1.4.2.1 Soorten proefstukken 

1.4.2.1.A BOUWPLAATSKUBUSSEN 

Bouwplaatsproefstukken laten toe de verhardingsgraad van het beton in het constructie-element te 
beoordelen en te besluiten op welk ogenblik de belasting (ontkisten, nabehandelen, onder 
voorspanning brengen, behandelen, transport, in dienst stellen enz.) mag aangebracht worden.  

De bouwplaatsproefstukken zijn conform NBN EN 12390-1:2021. Zij worden vervaardigd en bewaard 
in voorwaarden van omgeving, isolatie en bescherming die deze van het te beoordelen beton zo 
dicht mogelijk benaderen; en dit overeenkomstig NBN EN 12390-2:2019 (uitgezonderd §6.5). 

1.4.2.1.B CONTROLEKUBUSSEN 

Controlekubussen worden gebruikt bij de controle van de conformiteitseisen voor de druksterkte op 
28 dagen ouderdom van het gestorte beton. 

De controlekubussen zijn conform NBN EN 12390-1:2021. Uitsluitend proefstukken vervaardigd en 
bewaard overeenkomstig NBN EN 12390-2:2019 worden aanvaard. 

1.4.2.2 Afmetingen proefstukken 

De druksterkte wordt bij voorkeur bepaald op kubussen met een ribbe van 150 mm. 

Indien de opdrachtnemer cilinders met een middellijn van 150 mm en een hoogte van 300 mm 
gebruikt of kubussen met een ribbe van 158 mm of van 200 mm, worden de waarden bekomen bij de 
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drukproeven omgerekend naar de druksterkte op kubussen met een ribbe van 150 mm door 
vermenigvuldiging met: 

- 1,26 bij gebruik van cilinders met een middellijn van 150 mm en een hoogte van 300 mm; 

- 1,01 bij gebruik van kubussen met een ribbe van 158 mm; 

- 1,05 bij gebruik van kubussen met een ribbe van 200 mm. 

1.4.2.3 Proef ter bepaling van de druksterkte 

Het bepalen van de druksterkte gebeurt overeenkomstig NBN EN 12390-3:2019 door middel van een 
drukpers die gekalibreerd werd overeenkomstig NBN EN 12390-4:2019 De kalibratie van de drukpers 
werd uitgevoerd door een instelling die hiervoor geaccrediteerd is, zij werd niet meer dan 12 
maanden voor de uitvoering van de drukproef uitgevoerd, en de drukpers behoort tot klasse 1. 
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2 ALGEMENE BEPALINGEN BETONSTAAL (INCLUSIEF MECHANISCHE 
VERBINDINGEN) 

2.1 Geribde of gedeukte staven en geribde of gedeukte draad met hoge ductiliteit 

Geribde of gedeukte staven en geribde of gedeukte draad met hoge ductiliteit voldoen aan: 

- NBN A 24-301:1986; 

- NBN A 24-302:1986; 

- PTV 302/12:2021 of PTV 307/2:2009; 

De volgende staalkwaliteiten kunnen toegelaten worden: BE 500 S, BE 500 TS, BE 500 ES en BE 500 
RS. 

2.2 Geribde koudvervormde draad (DE 500 BS) 

Geribde koudvervormde draad voldoet aan: 

- NBN A 24-301:1986; 

- NBN A 24-303:1986 (+A1:1990); 

- PTV 303/8:2021; 

2.3 Gelaste wapeningsnetten 

Gelaste wapeningsnetten voldoen aan: 

- NBN A 24-301:1986; 

- NBN A 24-304:1986 (+A1:1988); 

- PTV 304/4:2016; 

2.4 Tralieliggers 

Tralieliggers voldoen aan: 

- NBN A 24-301:1986; 

- NBN A 24-302:1986; 

- NBN A 24-303:1986 (+A1:1990); 

- PTV 305/10:2021; 

2.5 Tot vlakke panelen samengestelde wapeningen 

Tot vlakke panelen samengestelde wapeningen voldoen aan: 

- NBN A 24-301:1986; 

- NBN A 24-302:1986; 

- NBN A 24-303:1986 (+A1:1990); 

- PTV 308/8:2021; 

2.6 Gevlochten wapening of wapeningskorven (vlak of ruimtelijk) 

Gevlochten wapening of wapeningskorven (vlak of ruimtelijk) voldoen aan: 
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- NBN A 24-301:1986; 

- NBN A 24-302:1986; 

- NBN A 24-303:1986 (+A1:1990); 

- NBN A 24-304:1986 (+A1:1988); 

- PTV 306/5:2021; 

2.7 Gladde draad (BE 220 S) 

Gladde draad voldoet aan: 

- NBN A 24-301:1986; 

- NBN A 24-302:1986. 

2.8 Corrosievast betonstaal 

Het corrosievast staal zelf (scheikundige samenstelling) is overeenkomstig NBN EN 10088-1:2014 en 
is één van de volgende drie staalsoorten: 

- 1.4162 ( X2CrMnNiN21-5-1); 

- 1.4362 (X2CrNiN23-4); 

- 1.4462 (X2CrNiMoN22-5-3). 

De mechanische en geometrische eigenschappen van het corrosievast betonstaal zijn 
overeenkomstig de eisen van geribd betonstaal BE 500 S conform PTV 302/12:2021. 

2.9 Mechanische verbindingen van betonstaal 

Mechanische verbindingen voldoen aan PTV 309/1:2017. 

De mechanische verbinding is het geheel van verbindingsstuk en de twee wapeningsstaven die het 
verbindt. 

De mechanische verbinding wordt dan ook benoemd volgens de diameter van de wapeningsstaven 
die het verbindt. 

Mechanische verbindingen die gebruikt worden in structuren die onderworpen worden aan 
vermoeiing behoren steeds tot categorie F1, zoals gedefinieerd volgens PTV 309/1:2017. 
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3 ALGEMENE BEPALINGEN VOORSPANSTAAL 
- De gewaarborgde weerstand, van alle strengen (recht en opgebogen) die toegepast worden in 

naspansystemen en deze van de opgebogen strengen in de prefabricage-industrie, ten aanzien 
van multi-axiale spanningstoestanden, zoals bepaald door de afbuigtrekproef volgens
NBN EN ISO 15630-3, is : Fafbuigtrekproef > 0,8 * Ftrekproef. Om de gewaarborgde weerstand in de 
hiervoor vermelde gevallen te garanderen wordt het voorspanstaal verplicht geleverd onder het 
BENOR-merk (of gelijkwaardig) met de specificatie D20.

- De opgelegde relaxatieklasse voor de voorspanwapening is R2 volgens de normen NBN I 10-001 
en-003 en PTV 311/7:2021. Om de relaxatieklasse te garanderen wordt het voorspanstaal 
verplicht geleverd onder het BENOR-merk (of gelijkwaardig) met de specificaties R2.

3.1 Voorspandraad 

Voorspandraad voldoet aan: 

- NBN I 10-001:1986;

- NBN I 10-002:1987;

- het erratum:1988 bij NBN I 10-002:1987;

- PTV 314/4:2012;

3.2 Voorspanstrengen 

Voorspanstrengen voldoen aan: 

- NBN I 10-001:1986;

- NBN I 10-003:1986;

- het erratum:1988 bij NBN I 10-003:1986;

- PTV 311/7:2021;

3.3 Verzinkte voorspanwapening 

Verzinkte voorspanwapening voldoet aan: 

- NBN I 10-001:1986;

- NBN I 10-002:1987;

- het erratum:1988 bij NBN I 10-002:1987;

- NBN I 10-003:1986;

- het erratum:1988 bij NBN I 10-003:1986;

- PTV 311/7:2021;

- PTV 314/4:2012;

- PTV 312/1:2012.

3.4 Beschermde omhulde strengen 

Beschermde omhulde strengen voldoen aan: 

- NBN I 10-001:1986;

- NBN I 10-003:1986;
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- het erratum:1988 bij NBN I 10-003:1986; 

- NBN I 10-008:2003; 

3.5 Voorspanstaven 

Voorspanstaven voldoen aan: 

- NBN I 10-001:1986; 
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4 ALGEMENE BEPALINGEN UITVOERING VAN BETONCONSTRUCTIES 

4.1 Normen  

De uitvoering van de betonconstructie voldoet aan de bepalingen van: 

- NBN EN 13670:2010 – Uitvoering van betonconstructies; 

- NBN B 15-400:2015 (+AC:2016) – Uitvoering van betonconstructies – Nationale aanvulling bij NBN 
EN 13670:2010. 

4.2 Verduidelijkingen, wijzigingen en aanvullingen bij NBN EN 13670:2010 + 
NBN B 15-400 

NBN EN 13670:2010 + NBN B 15-400:2015 (+AC:2016) wordt hierna, waar nodig, vervolledigd met 
verduidelijkingen, wijzigingen en aanvullingen. De nummering van de norm blijft behouden. 

2 Normatieve verwijzingen 

De normatieve verwijzingen worden aangevuld met: 

- EAD 160004-00-0301 Post-tensioning systems for prestressing of structures; 

- EAD 160027-00-0301 Special filling products for post-tensioning kits”. 

4 Beheer van de uitvoering 

4.3 Kwaliteitsmanagement 

4.3.1 Uitvoeringsklassen 

(5) De uitvoeringsklasse 2 is van toepassing, behalve voor elementen uit nagespannen beton, 
waarvoor de uitvoeringsklasse 3 van toepassing is. 

(7) De bepalingen van bijlage B zijn verplicht van toepassing. 

4.3.3 Keuring van de uitvoering 

(1) wordt vervangen door :  

(1) Tabel 2 en tabel 3 definiëren de controle-eisen waarmee de conformiteit met de 
uitvoeringsspecificaties nagegaan wordt. 

5 Schoringen en bekistingen 

5.1 Basiseisen 

(1) c) wapeningen en voorspanwapeningen op de juiste wijze kunnen worden aangebracht en het 
beton op de juiste wijze kan worden verdicht. 

De opdrachtnemer legt de uitvoeringstekeningen van de bekisting en de ondersteuningsconstructies 
voorafgaandelijk ter goedkeuring voor aan de aanbestedende overheid. 

(4) De bekisting en de ondersteuningsconstructies, inclusief de steun op de grond, worden 
gedimensioneerd en gesteld door vakbekwaam personeel. Door middel van toezicht en controle 
wordt ervoor gezorgd dat de plaatsing gebeurt in overeenstemming met de opdrachtdocumenten. 

(5) De bepalingen van bijlage C zijn verplicht van toepassing met uitzondering van C.5.7. 

5.2 Materialen 

5.2.2 Ontkistingsproducten 
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(3) De technische fiche van de ontkistingsproducten wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de 
aanbestedende overheid. De ontkistingsproducten worden ononderbroken in gelijkmatige lagen op 
het binnenvlak aangebracht. Het beton wordt gestort wanneer deze producten nog werkzaam zijn.  

5.3 Ontwerp en plaatsing van de schoringen 

(3) In de dimensionering van de ondersteuningsconstructies wordt rekening gehouden met de 
vervorming en verplaatsing als gevolg van voorspanning. 

5.4 Ontwerp en plaatsing van de bekisting 

(1) Wanneer in de bekisting een zeeg wordt aangebracht, gebeurt dit overeenkomstig de eisen van 
de ontwerper van de draagconstructie en de ondersteuningsconstructies. 

(3) De bekisting wordt zodanig ontworpen en uitgevoerd dat er geen ontsiering van het 
betonoppervlak plaatsvindt. 

5.5 Speciale bekistingen 

(1) De eisen waaraan gestructureerde bekistingen voldoen, worden bepaald in SB 260-25-6.3.  

5.6 Voorlopige voorzieningen en permanente, ingestorte stukken verzonken in het beton 

5.6.1 Algemeen 

(2) De toepassing van in te storten onderdelen van lichte legeringen (aluminium enz.) is niet 
toegestaan. 

5.7 Demontage van bekistingen en schoringen 

(4) Vervanging van “In afwezigheid van gedetailleerde gegevens zijn de minimumwaarden voor 
ontkistingstermijnen vermeld in tabel 5-ANB van toepassing.” door ”De minimale 
ontkistingstermijnen zoals vermeld in tabel 5-ANB zijn steeds van toepassing.” 
Bijkomend aan de minimum ontkistingstermijnen, kan niet ontkist worden vooraleer de minimale 
druksterkte zoals bepaald in SB 260-25-6.1.3.4 behaald wordt. 

(6) De opdrachtnemer legt het ontkistingsprogramma voor aan de aanbestedende overheid. 

(7) Bij gebruik van geëxpandeerd polystyreen als bekisting wordt dit materiaal eveneens verwijderd. 

(8) Van elk constructiedeel in voorgespannen beton dat ter plaatse wordt gestort, mogen de 
ondersteuningsconstructies slechts worden weggenomen nadat de voorgeschreven voorspanning 
voor die belastingsfase is aangebracht. Het ontkisten vóór voorspanning is, binnen de perken van de 
nabehandelingsvereisten, enkel toegelaten voor zijvlakken van liggers. 

6 Betonwapening 

6.1 Algemeen 

(2) De bepalingen van bijlage D zijn verplicht van toepassing. 

6.2 Materialen 

(1) De toegelaten soorten betonstaal worden bepaald in de opdrachtdocumenten. De eisen waaraan 
deze voldoen zijn opgenomen in SB 260-25-2. 

(3) Indien er gebruik gemaakt wordt van verankeringen of aansluitmoffen, worden deze 
voorafgaandelijk ter goedkeuring aan de aanbestedende overheid voorgelegd. De eisen waaraan de 
mechanische verankeringen van betonstaal voldoen zijn opgenomen in SB 260-25-2.9. 

(7) Bij gebruik van corrosievast betonstaal zijn de afstandhouders, stoelen en steunen in corrosievast 
betonstaal of kunststof. 
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(8) Wanneer het inboren en inlijmen met epoxy van wapeningen noodzakelijk is, gebeurt dit zoals 
beschreven in SB 260-32-7. 

(9) Afstandshouders in de bekisting die in het beton achterblijven, mogen geen afbreuk doen aan de 
duurzaamheid of aan het uiterlijk. 

6.3 Buigen, snijden, vervoeren en opslag van wapening 

(1) Het betonstaal dat tot wapening voor betonconstructies bewerkt wordt, beantwoordt na het 
bewerken nog steeds aan de geldende normen en PTV’s die vermeld worden in SB 260-25-2. 

a) Het buigen gebeurt met mechanische hulpmiddelen, bij een constante snelheid, zonder stoten en 
met behulp van doornen zodat het gebogen deel een constante kromming heeft. 

b) Plooien, terugplooien, buigen of terugbuigen van betonstaal is niet toegelaten bij een temperatuur 
van minder dan -5 °C. Bij een daling van de omgevingstemperatuur onder + 5°C worden voorzorgen 
genomen tegen het gevaar van brosse breuk van de staven (bv. door wat minder snel te buigen). 

c) Warmbewerking van betonstaal is niet toegelaten. 

(2) Kleinere buigdoornen kunnen worden gebruikt mits rechtvaardiging. 

(4) Wapeningsstaal wordt los van de grond opgeslagen 

(5) In de mate van het mogelijke wordt een voorlopige buiging vermeden, gevolgd door een 
terugbuiging. Als deze handeling toch nodig is, dan gebeurt dit zonder stoten; de kromtestraal van de 
buiging is dan dubbel zo groot als die welke in SB 260-21-5.2.3.1.C voor de hoofdwapeningen is 
voorgeschreven. Deze bijzondere voorwaarden zijn evenwel niet verplicht voor de staven met 
kwaliteit S220 (BE 220 S). 

6.4 Lassen 

(3) Binddraadvervangend puntlassen van de wapening is enkel door lassers gecertificeerd conform 
NBN EN ISO 17660-2 of gelijkwaardig toegelaten. 

6.5 Naden 

(1) De voorgeschreven dekking op de wapening wordt gegarandeerd door gebruik te maken van 
afstandshouders die ter goedkeuring worden voorgelegd aan de aanbestedende overheid. 

(3) De toelaatbare maatafwijkingen voor de bevestiging van de wapening komen overeen met de 
waarden van SB 260-21. Zij worden opgegeven in de opdrachtdocumenten. 

6.6 Plaatsen van de wapening 

(1) De wapening is zo stevig dat de staven tijdens het stellen en het storten van het beton niet uit 
hun voorgeschreven positie kunnen geraken. 

(2) Het plaatsen omvat een bevestiging van de wapeningsstaven, die in het algemeen uitgevoerd 
wordt door het binden van een gepast aantal kruisingen van staven om een voldoende stijf 
wapeningsvlechtwerk te bekomen, waarbij tevens gezorgd wordt dat overlappingen van staven 
onveranderd blijven. 

(3) De bevestigingshulpmiddelen zullen: 

- voldoende betondekking hebben; 

- inert zijn ten opzichte van de omringende materialen; 

- maatafwijkingen hebben die verenigbaar zijn met de afwijkingen die geëist worden voor het 
wapeningsvlechtwerk; 

- voldoende bestand zijn tegen thermische belastingen (vriezen, hoge temperaturen, brand). 
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(4) In gebieden met grote concentratie van wapening wordt gezorgd voor voldoende staafafstand 
opdat het beton goed kan worden verdicht. 

7 Voorspanning 

7.1 Algemeen 

(1) De bepalingen van bijlage E zijn verplicht van toepassing. 

(2) Alle handelingen voor het aanbrengen van het naspanstaal worden uitgevoerd door een 
gespecialiseerde onderneming zoals omschreven in EAD 160004-00-0301. Alleen de 
omhullingsbuizen mogen door de algemene opdrachtnemer worden geplaatst. Daarenboven is 
paragraaf 5.1.4. van de CWA 14646:2003 van toepassing voor het opstellen van het 
kwaliteitborgingsplan. 

7.2 Voorspanmaterialen 

7.2.1 Naspansystemen 

(1) Het naspansysteem beschikt over een Europese technische goedkeuring die werd afgeleverd in 
overeenstemming met EAD 160004-00-0301. De tekst van deze goedkeuring en alle proeven die tot 
de afgifte ervan en tot de opvolging van de certificatie hebben geleid, zijn opgenomen in het 
kwaliteitshandboek. 

(3) De voorafgaandelijke, technische aanvaarding van het voor- of naspansysteem gebeurt steeds 
door het uitvoeren van mono-rendementsproeven conform C.7 van EAD 160004-00-0301. Deze 
proeven worden uitgevoerd per lot en met de samenstellende delen zoals deze zullen verwerkt 
worden (ankerblokken, wiggen, strengen, … zijn van dezelfde herkomst, gieting, producent, kwaliteit, 
… te zijn zoals ze zullen verwerkt worden). In één lot kan zich niet meer dan 120 ton voorspanstaal, of 
3.000 wiggen of 240 ankerkoppen bevinden. De proeven worden uitgevoerd in een onafhankelijk, 
geaccrediteerd laboratorium of in een laboratorium aanvaard door de aanbestedende overheid. 

(4) Al de samenstellende delen van het voor- of naspansysteem beschikken over een 3.1-
keuringsattest (conform NBN EN 10204). De proefresultaten op deze 3.1-keuringsattesten hebben 
betrekking op de loten die zullen verwerkt worden. Deze 3.1-keuringsattesten worden voorgelegd 
aan de aanbestedende overheid ter goedkeuring. 

(5) Het voorspanstaal in de vorm van strengen is overeenkomstig SB 260-25-3 en bovenvermelde 
bepalingen. 

(6) Het voorspanstaal in de vorm van staven wordt gekeurd d.m.v een partijkeuring uitgevoerd per 
aangeboden lot; in één lot mag maar één gieting worden verwerkt en één lot is maximaal 120 ton. 
Deze partijkeuring bestaat uit een trek-, vermoeiings-, relaxatie- en corrosieproef conform NBN EN 
ISO 15630-3. De goedkeuringsvoorwaarden zijn deze vermeld in prEN  10138-4:2004. De proeven 
worden uitgevoerd in een onafhankelijk, geaccrediteerd laboratorium of in een laboratorium 
aanvaard door de aanbestedende overheid. 

7.2.2 Omhullingsbuizen 

(2) Het materiaal van de omhullingsbuizen: 

- gaat geen agressieve reacties aan met de materialen waarmee het in contact komt, met name 
beton, voorspanstaal en cementmortel; 

- is bestand tegen mechanische en chemische aantasting; 

- is zodanig dat, bij spannen van het voorspanstaal, een wrijvingscoëfficiënt ontstaat tussen 
omhulling en voorspanstaal die verenigbaar is met de bij het ontwerp aangenomen waarde. 

In afwezigheid van een Europese norm beantwoorden de omhullingsbuizen uit synthetisch materiaal 
aan de aanbevelingen van bijlage D van EAD 160004-00-0301. 
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De omhullingsbuizen kunnen voorzien zijn in volgende materialen: 

- naakt bandstaal; 

- gladde stalen pijpen met een relatief grote wanddikte (van 1 tot 7 mm); 

- gladde of gegolfde kunststofbuizen in polyethyleen (HDPE) of in polypropyleen. Naar gelang van 
de voorspankabel, kan de wanddikte van zulke buizen variëren van 1 tot 12 mm. 

Omhullingen in roestvast staal of in een aluminiumlegering zijn verboden. 

(3) De omhullingsbuizen voldoen aan de volgende criteria: 

- de omhullingen zijn stijf genoeg om hun vorm te behouden en om te weerstaan enerzijds aan 
allerlei schade bij het behandelen en het betonstorten, anderzijds aan de injectiedruk, dit laatste 
in het bijzonder bij minimale betondekking; 

- de wanden van de omhullingen hebben een gegolfd profiel om de aanhechting met het 
omringend beton te verzekeren; 

- de vorm (het profiel) van het kanaal is zodanig dat de krachten van de kabels doeltreffend op het 
beton kunnen worden overgedragen; 

- de wanden van de omhullingen zijn ondoordringbaar voor betonspecie. 

7.2.3 Span-onderdelen 

(1) De toegelaten soorten voorspanwapening worden bepaald in de opdrachtdocumenten. De eisen 
waaraan deze voldoen zijn opgenomen in SB 260-25-3. 

7.2.5 Ondersteuningen van de kabels 

(4) De keuze en de plaatsing, zowel van de omhullingsbuizen als van hun steunen, voldoen aan de 
volgende criteria: 

- in alle richtingen wordt een vloeiend kabelverloop gerealiseerd.  
Hiertoe wordt, zowel bij de plaatsing als bij het betonstorten, de toegelaten afwijking ten opzichte 
van het theoretisch verloop tot 0,025 x l, met een absoluut maximum van 20 mm beperkt. Het 
symbool l staat hierbij voor de afmeting van de dwarsdoorsnede van het beton, gemeten volgens 
de richting waarlangs de afwijking wordt begroot; 

- de doorbuiging van de kanalen tussen twee opeenvolgende steunen is beperkt tot het 250ste deel 
van deze ondersteuningsafstand.  
Dit geldt zowel onder eigengewicht als bij het verdichten door trillen van het vers gestorte beton, 
maar ook ten gevolge van het opdrijven van de koker in het verse beton (wet van Archimedes); 

- de buis wordt niet platgedrukt of doorboord, noch bij het belopen of betonstorten noch ter 
plaatse van de oplegpunten. 

Daartoe worden volgende voorzorgen genomen: 

- de afstand tussen de steunen bedraagt hoogstens 1.000 mm; 

- ter plaatse van elke steun wordt de omhullingsbuis niet alleen ondersteund maar bovendien 
stevig vastgemaakt of gestut, om een beweging in om het even welke richting te verhinderen ter 
plaatse van die steun; 

- zo nodig wordt de omhullingsbuis ter plaatse van de steun lokaal verstijfd door middel van halve 
schaaltjes van plaatstaal of van polyethyleen. 

Als twee kokers uitzonderlijk de ene boven de andere in contact met elkaar geschikt worden, wordt 
op die plaatsen gebruik gemaakt van een dikwandige stalen buis, van een tussengeplaatste 
plaatstalen scheidingsplaat of van een halve schaal in plaatstaal of in polyethyleen. 
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7.2.6 Cementmortel 

(1) Cementmortel voor het injecteren van kabelkanalen bestaat uit cement, water en eventueel 
welbepaalde hulpstoffen. Toevoegsels, zoals onder meer vliegas, zijn niet toegelaten. Er bestaan ook 
kant-en-klare mengsels. 

(2) Het cement is CEM I 32,5 N of CEM I 42,5 N. Het cement heeft dezelfde herkomst als het cement 
dat gebruikt werd voor de uitvoering van de geschiktheidsproeven (zie SB 260-25-5.3.3.2). 

(3) Water voor cementmortel mag geen stoffen bevatten die schadelijk zijn voor het voorspanstaal of 
de cementmortel. Leidingwater stelt in dit verband geen problemen. Ander water wordt vooraf op 
zijn geschiktheid onderzocht: het gehalte aan chloorionen zal worden beperkt tot wat in drinkwater 
wordt toegestaan, met name 300 mg per liter. 

(4) Hulpstoffen worden toegevoegd om één of meerdere van de eigenschappen die aan de 
cementmortel worden gesteld, te bereiken of te verbeteren. 

Het gebruik van deze hulpstoffen is gebonden aan het uitvoeren van een voorafgaandelijke 
proevencampagne of aan het voorleggen van een referentielijst. Hieruit zal blijken dat identiek 
hetzelfde product de gevraagde eigenschappen kan waarborgen, bij toepassing in de door de 
fabrikant aanbevolen dosering op een basismengsel met een W/C-factor van 0,40. 

In elk geval is het gehalte aan chloorionen beperkt tot 0,1 % van de cementmassa en bevat de 
hulpstof geen concentratie aan andere stoffen die de duurzaamheid van de cementmortel kunnen 
aantasten of corrosie van de voorspanwapening kunnen veroorzaken. 

De hoeveelheid hulpstof is nooit groter dan 5 % van de cementmassa. 

(5) Kant-en-klare cementmortels zijn in de handel verkrijgbare droge mengsels, in welbepaalde 
verhoudingen, van cement, hulpstoffen en vulstoffen. Zulke materialen kunnen slechts worden 
voorgesteld indien zij genieten van een kwaliteitscertificaat conform EAD 160027-00-0301 “Special 
filling products for post-tensiong kits”. Uit dit certificaat blijkt dat de kwaliteit van de productie 
constant is. Bovendien wordt aangetoond dat er geen vliegas in verwerkt is en dat het 
chloorionengehalte in de cementmortel kleiner is dan 0,1 % van de cementhoeveelheid. Bij gebruik 
wordt alleen (leiding)water toegevoegd in de door de fabrikant voorgehouden dosering. Toevoegsels 
zijn uit den boze. Het eventueel gebruik van fijn zand als vulstof (zoals gedefinieerd in NBN EN 12620 
+A1:2008) in deze kant-en-klare cementmortels wordt beperkt tot het injecteren van kabelkanalen 
met een inwendige diameter vanaf 150 mm. In dit geval wordt de hoeveelheid fijn zand beperkt tot 
maximaal 25 gewichtsprocenten van het cement en is het cement verplicht een gecertificeerd CEM I 
32,5 N LA of CEM I 42,5 N LA cement.  

(6) Vooraleer een cementmortel kan gebruikt worden voor de injectie van kabelkanalen worden met 
goed gevolg geschiktheidsproeven op de cementmortel uitgevoerd. De beschrijving van de 
geschiktheidsproeven is opgenomen in SB 260-25-5.3.3.2. 

7.2.7 Vet, was en andere producten 

(1) De eisen van EAD 160027-00-0301 zijn van toepassing. 

7.2.8 Microbeton voor het dichtmaken of opvullen van de uitsparing rond beschermingskappen 
van voorspaneenheden 

(1) Dit microbeton heeft de volgende eigenschappen: 

- korrelverdeling: 0 - 8 mm; 

- gietbaar; 

- gecompenseerde plastische krimp waardoor uiteindelijk een lichte zwelling optreedt; 

- gehalte aan chloorionen kleiner dan 0,20 % van de cementmassa; 
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- gemiddelde weerstand op prisma’s 40 mm x 40 mm x 160 mm minstens zoals beschreven in tabel 
25-4-1. 

Ouderdom Treksterkte bij buiging (MPa) 
(gemiddelde van 3 prisma’s) 

Druksterkte (MPa) 
(gemiddelde van 6 halve prisma’s) 

7 dagen 5 50 
28 dagen 6 60 

Tabel 25-4-1 

7.3 Vervoer en opslag 

De houder van de Europese technische goedkeuring levert de noodzakelijke instructies voor het 
vervoer, de opslag en de behandeling volgens de bepalingen van EAD 160004-00-0301. 

(3) Gedurende het vervoer en de opslag van de voorspanwapening wordt het volgende vermeden: 

- elke soort van chemische, elektrochemische of biologische aantasting die tot corrosie kan leiden; 

- elke beschadiging van de voorspanwapening; 

- elke verontreiniging die de duurzaamheid of de hechtingseigenschappen van de 
voorspanwapening nadelig kan beïnvloeden; 

- elke vervorming van de voorspanwapening die niet in het ontwerp staat aangegeven; 

- laswerkzaamheden in de nabijheid van voorspanwapening; 

- de wapeningen die elk afzonderlijk beschermd zijn door een omhullingsbuis in kunststof en die 
met vet zijn ingesmeerd, worden met zorg behandeld, teneinde elke beschadiging van de 
omhullingsbuis te vermijden. 

(4) Als ze niet verzinkt zijn, worden de omhullingsbuizen op de bouwplaats gestapeld op een tegen 
de weersomstandigheden beschutte plaats. 

7.4 Plaatsen van de voorspankabels 

7.4.1 Algemeen 

(1) De opdrachtnemer mag de omhullingsbuizen enkel plaatsen en vastmaken onder de volgende 
voorwaarden: 

- het plaatsen gebeurt onder toezicht van een door het gespecialiseerd voorspanbedrijf erkende 
verantwoordelijke voor het ijzervlechten; 

- het ijzervlechten en de bevestiging van de omhullingsbuizen wordt door het gespecialiseerd 
voorspanbedrijf tegensprekelijk gecontroleerd. 

(4) Het is verboden omhullingsbuizen waarin zich reeds voorspanwapeningen bevinden, door lassen 
vast te zetten. Voor de ingestorte voorspankanalen in bandstaal geldt dat zowel de verbinding tussen 
omhullingsbuizen onderling als tussen omhullingsbuizen en aansluitstukken kan worden uitgevoerd 
als schroefmof of als schuifmof. In elk geval bedraagt de overlapping van de mof over het uiteinde 
van elke te koppelen omhullingsbuis ten minste 50 mm, zodanig dat de verbinding minstens dezelfde 
stijfheid heeft als de omhullingsbuis zelf. De verbinding wordt waterdicht afgeplakt met stevige 
kleefband over minstens anderhalve omtrek van de omhullingsbuis. Bij gebruik van schuifmoffen is 
de kleefband versterkt met een weefselinlage. 

(5) De voorspanwapeningen mogen nooit geplooid worden, zelfs niet als ze gebruikt worden als 
passieve wapening. 
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(6) Bij plaatsing van lege kanalen, lang voordat de kabels ingeregen en gespannen worden, of ook 
indien hoge wrijvingsverliezen verwacht worden, wordt aanbevolen de omhullingen te beschermen 
tegen corrosie en eventueel tegen vorstschade. 

Dit gebeurt door één van de volgende middelen: 

- behandelen van de omhullingen met emulgeerbare olie. Deze olie bevat geen stoffen die agressief 
zijn voor staal of die de eigenschappen en de aanhechting van de injectiemortel nadelig 
beïnvloeden; 

- gebruik van omhullingen in verzinkt bandstaal. 

Buizen die leeg blijven tot na het betonstorten, worden gevuld met kunststofslangen met een aan 
het kanaal aangepaste diameter.  

Er wordt vermeden dat water tot in de kabelkanalen kan aflopen. Daartoe zullen de kabelkanalen 
volledig dicht zijn. 

De opdrachtnemer legt de aanbestedende overheid vooraf een geschreven voorstel voor met 
betrekking tot de keuze van de voorspankanalen in functie van de uitvoeringsomstandigheden, zoals: 

- op het ogenblik van het betonstorten bevinden de voorspanwapeningen zich al in de 
voorspankanalen of niet; 

- het injecteren van de voorspankanalen gebeurt kort na het spannen van de voorspanwapeningen 
of niet. 

Als de opdrachtnemer denkt beton te storten als de voorspanwapening nog niet is aangebracht in de 
voorkanalen, dan verrechtvaardigt hij de maatregelen die hij zal nemen om te vermijden dat deze 
kanalen zich verplaatsen. 

(7) Bij constructie door opeenvolgende segmenten wordt speciaal aandacht geschonken aan de 
voegen tussen de moten. Hier is de kans zeer groot op lekkage en op het verkeerd op elkaar 
aansluiten van stukken kabelkoker. Hier wordt tijdelijk gebruik gemaakt van inwendig geplaatste 
kunststofbuizen. 

Speciale aandacht wordt gegeven aan: 

- de instandhouding van de herkenningstekens op alle materialen; 

- de rechtlijnige invoering in verankeringen en koppelingen volgens de voorschriften van het 
systeem. 

(8) Bij het aanbrengen van de voorspanwapening worden de criteria met betrekking tot de volgende 
punten in acht genomen: 

- de betondekking en de kabel- en staafafstand; 

- de toelaatbare maatafwijkingen met betrekking tot de positie van de kabels of staven, 
koppelingen en verankeringen; 

- het gemak waarmee het beton kan worden gestort. 

De toelaatbare maatafwijkingen voor het plaatsen van de voorspanwapening komen overeen met 
SB 260-21. 

(9) Vóór het spannen wordt in elk geval een controle uitgevoerd op de plaatsing van de kabelkanalen 
en op hun waterdichtheid. Deze controle omvat minstens de volgende aandachtspunten: 

- tijdens de verwerking en in elk geval vóór het betonstorten worden de omhullingen gecontroleerd 
op gaten en/of deuken; 
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- na het plaatsen en nog vóór het betonstorten worden de positie en de bevestiging van de kanalen 
gezamenlijk door de opdrachtnemer, het voorspanbedrijf en de aanbestedende overheid 
gecontroleerd, gerapporteerd in een geschreven verslag en zo nodig gecorrigeerd; 

- afwijkingen ten opzichte van het theoretisch profiel verhogen niet alleen de wrijvingsverliezen op 
de voorspankabel; bovendien veroorzaken zij parasitaire buigende momenten in de 
betonstructuur en een risico op buitenwaartse druk; 

- er wordt nagekeken of de omhullingsbuizen en in het bijzonder alle koppelingen goed dicht zijn; 
zo nodig worden beschadigde stukken afgeplakt met stevige kleefband, nadat ze eventueel 
verstevigd werden met een halve schaal; 

- alle injectie- en ontluchtingsopeningen worden perfect afgedicht; 

- alle ontwateringsopeningen worden volledig vrijgemaakt; 

- na het betonstorten worden de kabels, zo zij al vooraf in de kanalen waren geregen, heen en weer 
getrokken; hierdoor wordt vermeden dat kabels klem komen te zitten door lekkage van de 
omhullingen; 

- zodra het beton begint te verharden, mogen de eventuele kunststofbuizen al uit de kokers 
worden getrokken. 

7.4.3 Hechtende naspanwapening 

(1) Langs de injectie- en/of ontluchtingsopeningen wordt de cementmortel in het kanaal gebracht 
en/of kan lucht, water, overmaat aan injectiemortel en bleedingwater uit het kanaal ontsnappen. 

Deze openingen voldoen daartoe aan de volgende voorschriften: 

- hun inwendige diameter bedraagt minstens 18 mm; 

- ze zijn sterk genoeg om aan bouwplaatswerkzaamheden en aan een injectiedruk van 2 N/mm2 te 
weerstaan, maar kunnen relatief eenvoudig worden doorgeknipt. 

Injectie-, ontluchtings- en/of ontwateringsopeningen worden aangesloten op de omhullingsbuizen. 

Het aantal en de positie van de injectie- en ontluchtingsopeningen wordt in elk afzonderlijk geval 
voorafgaandelijk bestudeerd. Hiertoe wordt per type van kabeltracé een werktekening opgesteld, die 
onder meer rekening houdt met de stroomrichting van de cementmortel, de helling van de kanalen, 
de andere aanwezige discontinuïteiten (verankeringen, koppelingen), de toelaatbare injectiedruk 
enz. Die tekening wordt door de aanbestedende overheid goedgekeurd vooraleer tot de uitvoering 
over te gaan. 

Onafgezien van wat hiervoor wordt gesteld, worden injectie- en ontluchtingsopeningen steeds 
geplaatst: 

- nabij de verankeringen en de koppelingen. Bij bepaalde voorspansystemen zijn zulke openingen 
automatisch aanwezig in de verankeringselementen; 

- op de hoogste punten van de kabelkanalen, voor zover de verticale afstand tussen hoogste en 
laagste punt in het tracé de 50 cm overschrijdt; 

- op een onderlinge afstand van hoogstens 50 meter. 

Injectie- en ontluchtingsopeningen monden minstens 30 cm boven het hoogste punt van het 
kabeltracé uit. 

Zolang niet met de injectiewerkzaamheden zelf wordt gestart, zijn deze openingen waterdicht 
afgesloten. 

Ontwateringsopeningen worden alleen geplaatst in de gevallen dat vorst wordt verwacht in een 
periode waarin de kabelkanalen nog niet geïnjecteerd zijn en er geen andere voorzieningen 
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hiertegen mogelijk zijn (bijvoorbeeld vullen van de kanalen met een antivriesmiddel). Zij worden 
geplaatst in de laagste punten van de kabeltracés. Hun positie wordt aangeduid op de 
bovenvermelde werktekeningen. Zolang de injectiewerkzaamheden niet gestart zijn, blijven deze 
openingen vrij. 

(5) Vóór het voorspannen moeten de kabels vrij kunnen bewegen aan de vrije uiteinden. 

7.5 Opspannen  

7.5.1. Algemeen 

(1) De opdrachtdocumenten bepalen in SB 260-25-5.3.1.2.C welke kabels onderworpen worden aan 
een wrijvingsproef om de werkelijke wrijvingsverliezen te meten.  

Het vooropgestelde spanprogramma wordt minstens vier weken vóór de uitvoering van de eerste 
wrijvingsproeven opgesteld en aan de aanbestedende overheid ter goedkeuring voorgelegd. De 
nodige gegevens en de datum voorzien voor de wrijvingsproeven worden door de opdrachtnemer 
minstens drie weken vóór de voorziene datum van die wrijvingsproeven overgemaakt aan de 
aanbestedende overheid. De definitieve datum van de wrijvingsproeven wordt een week vóór het 
begin van de proeven, in onderling akkoord vastgelegd. De wrijvingsproeven gebeuren in 
aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de aanbestedende overheid. 

De wrijvingsproeven worden uitsluitend uitgevoerd door het personeel belast met de definitieve 
voorspanning, teneinde de geschiktheid voor het bedienen van de vijzels en het realiseren van 
metingen te controleren. De berekening van de werkelijke wrijvingsverliezen (en de werkelijke 
wrijvingscoëfficiënt) gebeurt door de opdrachtnemer. 

De beoordeling van de wrijvingsproeven en het opstellen van het definitief spanprogramma gebeurt 
zoals beschreven in SB 260-25-5.3.1.3.A. 

Op basis van het definitief spanprogramma wordt het kunstwerk definitief voorgespannen. 

Het voorspannen wordt uitgevoerd door bekwaam personeel onder leiding van een ploegbaas met 
voldoende kennis en ervaring teneinde iedere onregelmatigheid tijdens het voorspannen te 
onderkennen.  

Het definitief voorspannen geschiedt met dezelfde spanapparatuur als deze waarmee de 
wrijvingsproeven werden uitgevoerd. 

Tijdens het voorspannen wordt zowel door de opdrachtnemer als door de aanbestedende overheid 
nagegaan of de spanapparatuur normaal functioneert en of het definitief spanprogramma nageleefd 
wordt. 

Het meten van de verlenging corresponderende met de toegepaste kracht is een controlemiddel 
tijdens het definitief voorspannen en is verplicht voor elke kabel. Hierbij gaat men per kabel te werk 
en rapporteert men zoals beschreven in SB 260-25-5.3.1.3.B. 

In alle gevallen worden de spanfiches door de opdrachtnemer ter goedkeuring voorgelegd aan de 
aanbestedende overheid. 

Bij het voorspannen wordt vereist dat de nuttige voorspankracht achter het verankeringsorgaan 
gelijk is aan de nuttige voorspankracht vermeld in het definitief spanprogramma en dat de 
corresponderende gemeten en gecorrigeerde verlenging minstens gelijk is aan de theoretische 
verlenging (op basis van de werkelijke elasticiteitsmodulus). Indien die verlenging niet bereikt wordt, 
mag de opdrachtnemer de voorspankracht niet op eigen initiatief verhogen. Het vaststellen van een 
te kleine verlenging alsook het vaststellen van een abnormaal grote verlenging of een te grote 
indringing van de kabel, maakt het voorwerp uit van een onderzoek door de opdrachtnemer en door 
de aanbestedende overheid vooraleer verder voor te spannen. De opdrachtnemer doet de nodige 
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voorstellen betreffende de te nemen maatregelen en legt deze ter goedkeuring voor aan de 
aanbestedende overheid. 

In geval van breuk van voorspanwapeningen, glijden van de voorspanwapeningen in de klemwiggen 
of een ander incident, worden de oorzaken door de opdrachtnemer opgezocht teneinde eraan te 
verhelpen, vooraleer verder te spannen. De gebroken voorspanwapeningen worden, indien mogelijk, 
vervangen. Indien de vervanging van een kabel niet mogelijk is, worden de gevolgen hiervan 
bestudeerd door de opdrachtnemer, die zijn voorstellen tot het bekomen van de door de 
opdrachtdocumenten opgelegde veiligheid t.o.v. het draagvermogen, het gebruik en de 
duurzaamheid van het kunstwerk ter goedkeuring voorlegt aan de aanbestedende overheid. 

De beoordeling van het definitief voorspannen gebeurt zoals beschreven in SB 260-25-5.3.1.3.C. 

De overlengten van de voorspanwapeningen worden niet afgesneden zonder het akkoord van de 
aanbestedende overheid. 

(4) Onder spanmaterieel of spanapparatuur verstaat men het geheel van de volgende elementen : de 
vijzel, de manometer, de pomp en de uitrustingen voor de verbinding en de veiligheid tussen deze 
elementen. Elke set spanapparatuur moet een reservemanometer omvatten die gemakkelijk moet 
kunnen geplaatst worden op dezelfde plaats van het hydraulisch circuit als de basismanometer. Elk 
element van het geheel moet zijn eigen identificatienummer dragen. De vijzel, de basismanometer 
en de reservemanometer vormen een ondeelbaar geheel; met andere woorden, elke 
basismanometer moet kunnen vervangen worden door minstens één andere reservemanometer 
waarvoor ook de ijking van het geheel “vijzel-manometer” gebeurd is. 

(5) Minstens vier weken vóór aanvang van de spanoperaties worden de vijzels die op de bouwplaats 
zullen gebruikt worden, gekalibreerd onder toezicht van een vertegenwoordiger van de 
aanbestedende overheid. Dit gebeurt in dezelfde omstandigheden als deze waarin het geheel "vijzel - 
manometer - verankering - klemwiggen - steunmassief met uitwijking van de strengen" functioneert. 
Als de vijzel actief werkt, kan de verplaatsing van de strengen ten opzichte van de klemwiggen in 
sommige gevallen een niet te verwaarlozen bijdrage leveren tot de wrijvingsverliezen. Overigens 
hinderen deze wiggen de kalibreringsoperaties. Het is daarom toegelaten de vijzels te kalibreren 
zonder de wiggen over de strengen te schuiven, voor zover een vergelijkende studie met en zonder 
wiggen het vooraf mogelijk heeft gemaakt om de invloed van de aanwezigheid van de wiggen 
nauwkeurig genoeg te bepalen. Die studie wordt uitgevoerd in het kader van de goedkeuring van het 
betrokken voorspansysteem. Al de kosten (reis- en verblijfkosten, gepresteerde uren, …) voor het 
bijwonen van deze kalibratie zijn ten laste van de opdrachtnemer. 

7.6 Beschermingsmaatregelen (injectie van mortel, vet of was) 

7.6.1 Algemeen 

(2) wordt vervangen door: 

(2) Het materieel voor de injectie van mortel is conform aan NBN EN 446; het wordt gekozen uit het 
materieel dat toegelaten is door EAD 160027-00-0301. 

Het materieel voor de injectie van de cementmortel voldoet aan de bepalingen beschreven in 
SB 260-25-5.3.1.3.D. 

Voor de aanvang van de injectiewerkzaamheden vraagt de opdrachtnemer de goedkeuring van het 
injectieprogramma aan de aanbestedende overheid. Het injectieprogramma bevat onder meer: 

- een beschrijving van het te gebruiken materieel; 

- de samenstelling van de cementmortel met de herkomst van de samenstellende materialen. Deze 
samenstelling heeft met goed gevolg de geschiktheidsproeven doorstaan; 
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- een schema met de inplanting van de injectieaansluitingen, de richting van injecteren en de 
volgorde van inschakelen van de ontluchtingen; 

- de volgorde van injecteren met aanduiding van het theoretisch te injecteren volume per 
kabelkanaal alsook de eventuele instructies in het geval van napersen; 

- de uitvoeringsplanning; 

- de na(a)m(en) van de perso(o)n(en), verantwoordelijk voor de uitvoering en behorend tot een 
erkend voorspanbedrijf. De professionele gegevens van die verantwoordelijke worden 
overgemaakt aan de aanbestedende overheid; 

- het uitvoeringspersoneel: dit personeel is bekwaam en in voldoende aantal aanwezig; 

- de controleprocedure; 

- het injectierapport (zie figuur 25-4-1); 

- het detail van de corrosiebescherming van de verankering na injecteren; 

- de instructies en bijzondere voorzieningen in het geval van een incident of wanneer bijzondere 
klimatologische omstandigheden te verwachten zijn. 

(5) Buiten het beton stekende voorspanwapeningen worden tegen regen en vocht beschermd. Indien 
de voorspanwapeningen bestaan uit strengenbundels, wordt het gebruik van geoliede strengen 
aanbevolen. Deze olie is emulgeerbaar in water en mag geenszins de aanhechting van de 
cementmortel aan de strengen in het gedrang brengen. 

(6) Vooraleer het injecteren te starten, worden materialen en uitrusting als volgt gecontroleerd: 

- de hoeveelheid, de ouderdom en de toestand van het cement, evenals het gewicht van de zakken 
cement; 

- de hoeveelheid, uiterste gebruiksdatum en het gewicht van de zakken met hulpstof; 

- het type en de beschikbare hoeveelheid water; 

- het functioneren van het injectiematerieel en aanwezigheid van wisselstukken; 

- de controle van de aansluitingen aan de in- en uitlaten en aan de ontluchtingen; 

- de aanwezigheid van instrumenten voor de controle van de cementmortel (temperatuur van de 
cementmortel, vloeibaarheid, waterafscheiding en druksterkte); 

- de controle van de elektrische voeding (in het algemeen, aanwezigheid van een stroomgroep met 
voldoende capaciteit). 

7.6.5 Injectie van mortel 

(1) Het injecteren van de kabelkanalen wordt niet eerder uitgevoerd dan na het uitvoeren, met 
gunstig gevolg, van een reeks geschiktheidsproeven, zoals beschreven in SB 260-25-5.3.3.2, op het 
voorgesteld mengsel in een erkend laboratorium. 

Het bedrijf dat de voorspanning uitvoert, is verantwoordelijk voor de levering op de bouwplaats van 
het cement in verpakkingen van 25 of 50 kg. Zolang het niet wordt verwerkt, zal het cement droog en 
vrij van de grond opgeslagen en bewaard worden bij een temperatuur tussen 0°C en 40°C. 

Op het ogenblik van verwerking mag het cement niet te oud zijn; klontervorming (klonters groter dan 
1 mm) bij menging met water leidt tot afkeuring van het cement. 

De identiteit van de hulpstof wordt nagezien door het uitvoeren van één of meerdere van de 
identificatieproeven die beschreven staan in het certificatiereglement van het met merk BENOR 
‘hulpstoffen’. Hulpstoffen die het BENOR-merk dragen kunnen worden vrijgesteld van de uitvoering 
van identificatieproeven, mits de uitslagen van deze proeven voorgelegd worden. 
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De leverancier van de hulpstof levert deze in verpakkingen, waarop alle informatie voorkomt voor 
een ondubbelzinnige identificatie, dosering en gebruiksaanwijzing (onder meer geldigheidsduur). 

(2) De injectie wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd voorspanbedrijf. Dit bedrijf is door de 
aanbestedende overheid erkend voor wat de bekwaamheid en ervaring van zijn leidinggevend en 
uitvoerend personeel betreft. 

Voorbereidende werkzaamheden 

Alle kabelkanalen worden doorgeblazen met perslucht om de staat van de omhullingen te 
controleren, het water uit de kanalen te verdrijven, de ontluchtingen te situeren en deze hierdoor te 
kunnen nummeren. 

Er wordt gecontroleerd of de ontwateringen op de lage punten goed gesloten zijn en of de 
ontluchtingen op de hoge punten open zijn. 

Eigenlijke injectie 

De injectie wordt zo snel mogelijk na het aanspannen uitgevoerd, en na goedkeuring door de 
aanbestedende overheid. 

Het injecteren van een kanaal wordt in één fase uitgevoerd. 

In bepaalde gevallen, overeenkomstig het injectieprogramma, en wanneer lucht of water dreigt 
ingesloten te raken op voorzienbare plaatsen, is een herinjectie noodzakelijk. 

In het geval van lange verticale kabels van meer dan 5 meter, is waterafscheiding of een luchtbel te 
verwachten in het bovenste deel. Een herinjectie dringt zich dan op. 

De maximale en minimale omgevingstemperatuur, alsook de temperatuur van de cementmortel, 
worden gemeten en vermeld op het injectierapport (zie figuur 25-4-1). Tabel 24-4-2 geeft de uiterste 
temperatuur aan voor het injecteren. 

Uiterste temperaturen voor het injecteren 
Temperatuur Lucht Constructie Cementmortel 
Minimum 5 °C 5 °C 10 °C 
Maximum 30 °C 25 °C 25 °C 

Tabel 25-4-2 

Indien de temperatuur buiten de waarden van de tabel valt, worden speciale voorzieningen 
getroffen, op voorwaarde dat de aanbestedende overheid ermee instemt. 

Het mengsel zonder bindingsvertrager wordt verwerkt binnen de 30 minuten na het aanmaken. Deze 
termijn is bijzonder belangrijk indien het mengsel een hulpstof bevat die een zweleffect 
teweegbrengt. 

De snelheid van verpompen kan schommelen tussen 5 en 15 meter per minuut in functie van de 
omstandigheden. 

Het injecteren gebeurt in principe vanaf het laagste punt van de kabelkoker. 

Het injecteren gaat ononderbroken door totdat er bij de ontluchting cementmortel uitstroomt met 
dezelfde vloeibaarheid als aan de ingang, en dit binnen de limieten van de voorgeschreven 
vloeibaarheid. De betrokken ontluchtingsleiding wordt afgesloten naarmate de vulling van de kokers 
vordert. 

Op het einde van het injecteren worden eventuele verliezen in het kanaal gecompenseerd door 
bijvoorbeeld gedurende een minuut een druk van 0,5 MPa aan te houden. 
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De ontluchtingen op de hoge punten worden kort na het injecteren geopend om het afgescheiden 
water uit het kanaal af te voeren, behalve wanneer wordt nageperst. 

Speciale aandacht wordt besteed aan de verankeringen, aan in- en uitlaten, aan hoge punten - dit in 
het bijzonder bij een kabelverloop met niveauverschillen van meer dan 0,5 meter - en aan sterk 
opgebogen of verticale kabels. 

Elke kabel wordt aan beide verankeringen voorzien van een definitief geplaatste beschermingskap. 
Deze beschermingskap is minstens 3 mm dik en is verzinkt volgens de voorschriften 
van NBN EN ISO 1461:2009. Zij is voorzien van een injectieopening aan de onderkant en van een 
ontluchtingsopening aan de bovenkant. Zij wordt geïnjecteerd met cementmortel. Alle schikkingen 
worden getroffen om de beschermingskap waterdicht te houden. 

Het dichtmaken of opvullen van de uitsparing rond deze beschermingskappen gebeurt met 
microbeton, conform SB 260-25-4.2,7.2.8. 
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Naam van het gespecialiseerd 
voorspanbedrijf 

 
INJECTIERAPPORT (model) 

 
Datum 
 
Tel. 
Fax 

 
 

  
Verantwoordelijke:   
Werk Ref. :  
Systeem: 
Kabeltype: 

  
  Omh. - Diam. inw in mm  
  Omh. - Diam. uitw in mm  
 

Samenstelling: Hoeveelheid  Type Controle.  
 Cement:  kg.  Prod. 

 
 

 Hulpstof:  kg.  Uit. gebr. 
 

 
 Water:  l. Oorsprong:  
      
Mengapparatuur      
 Model:  
      
Temperatuur (in °C):   8 uur  13 uur 
 Buiten om 8 uur en 13 uur:     
 Kunstwerk om 8 uur en 13 uur:     
 Mengsel om 8 uur en 13 uur:     
      
Controle vloeibaarheid (in s): Injectiezijde Uitloopzijde 
 Nr.1 – Kanaal nr. :   Tijd   
 Nr.2 – Kanaal nr. :   Tijd   
 Nr.3 – Kanaal nr. :   Tijd   
      
Controle waterafscheiding (in %):   Na 3 uur 
 Nr.1 – Kanaal nr.:  In %:  
 Nr.2 – Kanaal nr.:  In %:  
     
Controle volumeverandering (in %)    
 Kanaal nr.:    
 
Controle druksterkte op 28 dagen (in N/mm²) Druksterkte 
 Nr.1 – Kanaal nr.:    
 Rapport nr.:  

 

Kabel 
Nr. 

Lengte 
m. 

Begin 
uur 

Inhoud in l. Injectietijd 
min. 

Hoeveelheid 
water  
na inj.     l. 

Opmerking 
Theoretisch 

l. 

Volledig  

geïnjecteerd 
         

        
        
        
Handt. Interne controle Gezien door 

Figuur 25-4-1: Voorbeeld van een injectierapport 
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Napersen 

Het injecteren kan in bepaalde gevallen vervolledigd worden door napersen (bijvoorbeeld wanneer 
er overtollig water of lege ruimtes zouden blijven bestaan). 

Napersen bestaat erin dat er een supplement van cementmortel onder druk geïnjecteerd wordt. 

Deze operatie kan enkel gebeuren bij kabels bestaande uit strengen. 

Onmiddellijk na de eigenlijke injectie wordt het napersen uitgevoerd door het geleidelijk verhogen 
van de druk tot een maximum van 1 MPa. 

De verankeringen worden op een zodanige manier dichtgemaakt dat alleen de strengenuiteinden vrij 
blijven. De inwendige drain, inherent aan strengen, wordt namelijk gebruikt om het water te 
verdrijven door de openingen tussen de twistdraden en de centrale draad van de streng. 

Om een te snelle binding van de cementmortel te vermijden, wordt de injectie van de volgende kabel 
pas aangevat nadat met het napersen van de vorige kabel werd begonnen. 

De hoeveelheid bijgevoegde cementmortel alsook de hoeveelheid opgevangen water worden 
gemeten om de doeltreffendheid van de operatie alsook om de werkelijk bekomen water-
cementfactor te bepalen. 

(3) Totdat het injecteren is voltooid, worden voorzorgsmaatregelen getroffen opdat geen vreemde 
stoffen de kokers kunnen binnendringen. 

(5) Controle van de kwaliteit van het opvullen van de kanalen 

De aanbestedende overheid kan op haar kosten overgaan tot een radiografische controle van de 
geïnjecteerde kabelkanalen of kan de controle toevertrouwen aan een instelling naar haar keuze. De 
aanbestedende overheid stelt de omvang van deze controle vast en bepaalt op welke plaatsen ze 
wordt uitgevoerd. 

Het aantal geradiografeerde punten bedraagt minstens 15. 

De plaatsen die bijzonder in aanmerking komen zijn: 

- de uiteinden van de kanalen in de nabijheid van de ankeringen; 

- de hoogste punten in het kabeltracé. 

De juiste plaatsen van de clichés worden vastgelegd door een onderzoek van de 
uitvoeringstekeningen. 

Tijdens de radiografische werkzaamheden worden door het controleorganisme op het kunstwerk 
blijvende verkenmerken aangebracht, welke toelaten naderhand de geradiografeerde punten terug 
te vinden. 

De opdrachtnemer is verplicht op zijn kosten de nodige elektrische stroom te leveren voor de 
werking van de controle-installatie en voor de verlichting van de zones van het kunstwerk waar zich 
de onderzoekspunten bevinden, evenals de toegangsmiddelen tot deze zones te verschaffen welke 
alle veiligheid bieden voor het personeel en voor het materieel. 

De injectie wordt als voldoende beschouwd als de radiografie aantoont dat de opvulling van het 
kabelkanaal volledig is. Het ontbreken van een weinig vulmateriaal langs de wand wordt toegelaten, 
op voorwaarde dat de spankabels volledig omhuld zijn en dat de dikte van de mortelbedekking 
voldoende is. In de andere gevallen wordt de omhulling als niet voldoende aanzien. 

Als de injectie onvoldoende is, is de opdrachtnemer verplicht deze te vervolledigen; de 
uitvoeringswijze die hij zich voorneemt te gebruiken, wordt vooraf ter goedkeuring aan de 
aanbestedende overheid voorgelegd. 
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Na de herstelling laat de opdrachtnemer, op zijn kosten, nieuwe radiografieën maken in de 
betrokken gebieden teneinde de goede kwaliteit van de herstelling aan te tonen. 

De nieuwe radiografieën worden op dezelfde plaatsen genomen als de voorgaande waar gebreken 
werden vastgesteld. De nieuwe opnamen zijn van goede kwaliteit; onduidelijke filmen worden 
herbegonnen. De nieuwe opnamen tonen duidelijk aan dat de herstelling volmaakt is. 

(6) Van zodra de cementmortel verhardt en de controle aan in- en uitgang de aanwezigheid van 
water of luchtinsluiting vaststelt, wordt verplicht overgegaan tot een herinjectie. De holle ruimtes 
worden gevuld met een vers aangemaakte cementmortel. In bepaalde gevallen zal het nodig zijn de 
herinjectie uit te voeren via het systeem van vacuüminjectie. 

7.6.7 Afdichten 

(3) Minimaal 24 u na injectie en na controle van de vulling van de kanalen worden de ontluchtingen 
zorgvuldig afgesneden. 

De verankeringen, ontluchtingen en andere stalen delen die ter plaatse blijven, worden beschermd 
tegen corrosie en tegen indringing van water en andere agressieve stoffen. 

Dit wordt gerealiseerd door aanstorten of aangieten van de uitsparingen in het geval van verzonken 
verankeringen, of door het plaatsen van beschermingskappen over uit het beton stekende 
verankeringen, dit alles volgens de vooraf met het injectieprogramma voorgestelde en goedgekeurde 
procedure. 

8. Betonstorten 

De bepalingen van bijlage F zijn verplicht van toepassing, tenzij hieronder anders vastgelegd. 

8.1 Betonspecificatie 

(1) Het beton wordt gespecificeerd in de opdrachtdocumenten. De eisen van SB 260-25-1 zijn van 
toepassing. 

(5) In geval van colloïdaal beton zijn de specifieke bepalingen van SB 260-25-1.3 van toepassing. 

Vooraleer het colloïdaal beton te leveren op de bouwplaats toont de betonproducent aan dat het 
beton voldoet aan de eisen m.b.t. weerstand tegen uitspoelen en aan de eisen m.b.t. de weerstand 
tegen wateropslorping, zoals beschreven in SB 260-25-1.3. Deze voorafgaandelijke proeven zijn ten 
laste van de opdrachtnemer. 

De opdrachtnemer start het betonstorten pas na goedkeuring van de betonstudie en na goedkeuring 
van het rapport m.b.t. de weerstand tegen uitspoelen en de weerstand tegen wateropslorping. 

8.2 Handelingen voorafgaand aan het betonstorten 

(1) De opdrachtnemer legt het stortprogramma ter goedkeuring voor aan de aanbestedende 
overheid. Het uitvoeren van stortnaden is slechts toegestaan op de plaatsen voorzien in het 
goedgekeurd stortprogramma. 

In geval van colloïdaal beton legt de opdrachtnemer drie weken vóór de aanvang van de werken aan 
de aanbestedende overheid een studie van de betonsamenstelling ter goedkeuring voor. In het 
bijzonder legt de opdrachtnemer zijn uitvoeringsmethode voorafgaandelijk ter goedkeuring voor aan 
de aanbestedende overheid, die deze kan weigeren zonder dat de opdrachtnemer verhaal kan 
indienen. 

(11) Vooraleer het storten begint, wordt door de opdrachtnemer minstens het volgende 
gecontroleerd: 

- de geometrie van de bekisting en de plaats van de wapening; 

- de inspectieopeningen; 



 BETON, WAPENING EN BETONCONSTRUCTIES 

december 2021 standaardbestek 260 versie 2.0a 25-33 

- de stabiliteit van de bekisting; 

- de voorbereiding van het oppervlak van de bekisting; 

- de dichtheid van de bekisting om het verlies van betonspecie te vermijden (o.a. aan de 
stortnaden); 

- alle stof, zaagsel, sneeuw, ijs en resten vlechtdraad zijn verwijderd uit de bekisting, van het 
betonneervlak en van de stortnaden; 

- de behandeling van de verharde oppervlakken aan de stortnaden; 

- de bevochtiging van de bekisting en/of van het betonneervlak en van de stortnaden; 

- de zuiverheid van de wapening m.b.t. de oppervlakteonzuiverheden die de hechting nadelig 
beïnvloeden (bv. olieresten, ijs, verf, niet-hechtende roest); 

- de bevestiging van de wapening (plaats, stabiliteit, zuiverheid); 

- de beschikbaarheid van efficiënte transport-, verdichtings- en nabehandelingsmiddelen voor de 
betonspecie rekening houdend met de gespecificeerde betonconsistentie; 

- de beschikbaarheid van vakbekwaam personeel. 

(12) In voorkomend geval wordt, voor stortnaden waarover een waterdrukverschil kan optreden, de 
waterdichting geplaatst volgens SB 260-25-6.1.1.2.C.  

(13) Het gebruik van een zwelband is enkel toegelaten bij volgende toepassingen: 

- als bijkomende bescherming bij de in punt (12) hierboven beschreven 
waterdichtingsvoorzieningen; 

- een zwelband mag de in punt (12) hierboven beschreven waterdichtingsvoorzieningen integraal 
vervangen, indien deze waterdichtingsvoorzieningen onuitvoerbaar zijn. (vb. secanspalenwand 
zonder voorzetwand). 

Eigenschappen van de zwelband: 

- de zwelband is een bentoniet-zwelband met een groot zwelvermogen voor de afdichting van 
stortnaden in de betonbouw; 

- de zwelband is voorzien van een bescherming die vroegtijdig zwellen, nog voor het beton is 
gestort, onder invloed van vocht of weersinvloeden verhindert; 

- de zwelband wordt gemonteerd zonder de waterdichtheidseigenschappen te schaden. Deze 
wordt minstens om de 150 mm bevestigd met een compatibel product; 

- de zwelband is minimum bestand tegen een waterdruk van 0,2 N/mm². Indien de zwelband de 
enige waterdichtingsvoorziening is, moet deze bestand zijn tegen een waterdruk van 0,8 N/mm². 

(14) Het eventueel installeren van een injectiesysteem voor het afdichten van stortnaden, 
hernemingsnaden en doorvoeringen voor de waterdichtheid gebeurt volgens de bepalingen van 
SB 260-25-6.2. 

(15) F.8.2 (3) is niet van toepassing. 

(16) ) Het is verboden beton te plaatsen op bevroren grond of op grond waarin nog sporen aanwezig 
zijn van de inwerking van de vorst. Desnoods wordt het bevroren of ontaarde deel van de grond 
verwijderd en dit volledig op kosten van de opdrachtnemer. Zodra de grondslag voor de funderingen 
bereikt is, neemt de opdrachtnemer alle noodzakelijke maatregelen om die grondslag tegen de vorst 
te beschutten. Hij beschut ook de grond naast de uitgevoerde funderingen, de grondslagen van de 
stutten, de funderingsstroken van beton enz. 
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(17) Bij het betonstorten wordt rekening gehouden met het weertype en de bijhorende maatregelen 
bepaald in SB 260-25-6.1.1.2.A. 

(18) Bij het storten van colloïdaal beton worden de oppervlakken die met het beton in contact 
komen onmiddellijk voor het storten gereinigd van alle onzuiverheden. De eventuele slibophoping 
die voor het stortfront ontstaat, wordt afgezogen. 

(19) Haringgraatstaal/strekmetaal en dergelijke is niet toegestaan in de betondekkingszone of in 
constructiedelen die niet overwegend statisch op druk belast worden. 

8.3 Levering, ontvangst en vervoer van het verse beton op de bouwplaats 

(1) Bij levering van stortklaar beton op de bouwplaats bezorgt de opdrachtnemer, ten laatste de dag 
na de levering van de betonspecie, aan de aanbestedende overheid een dubbel van de 
betonleveringsbon(s). 

(5) Tenzij dit in de opdrachtdocumenten is opgegeven, is contact met aluminium (of een 
aluminiumlegering) niet toegelaten. 

8.4 Plaatsing en verdichting 

8.4.1 Algemeen 

(1) Om een solide massa zonder holtes te bekomen wordt de betonspecie goed verdicht tijdens het 
verwerken en voornamelijk rond het betonstaal, het voorspanstaal, de voorspankanalen en de 
ingebedde bevestigingselementen en in de hoeken van de bekisting. 

Het colloïdaal beton wordt na het storten zeker niet verdicht met trilnaalden. Het kan eventueel wel 
worden aangedamd of aangedrukt. 

(2) Tijdens het storten en verdichten wordt ervoor gezorgd dat het betonstaal, het voorspanstaal, de 
voorspankanalen, de verankeringen en de bekisting verplaatst noch beschadigd worden. 

(3) Onvoorziene aansluitnaden zijn niet toegelaten. 

Bij het storten van colloïdaal beton zal de betonspecie van naast elkaar liggende gestorte stroken 
‘nat in nat’ in elkaar overvloeien. 

(10) Wanneer trilnaalden gebruikt worden, wordt tijdens het betonstorten continu getrild tot er 
praktisch geen lucht meer uitgestoten wordt en zodanig dat er zich geen ontmenging voordoet. 

(11) Om de vermindering van de verwerkbaarheid tot een minimum te beperken, wordt de 
betonspecie zo snel mogelijk na het mengen gestort en verdicht en dit in ieder geval binnen de 
gegarandeerde verwerkingstijd die vermeld staat op de leveringsbon (te rekenen vanaf het tijdstip 
van het eerste contact tussen cement en aanmaakwater). 

(12) Tijdens het storten en verdichten wordt door de opdrachtnemer het volgende gecontroleerd: 

- de tijd tussen het mengen van de betonspecie en het storten; 

- de speciale maatregelen in geval van storten bij koud of warm weer; 

- de speciale maatregelen bij extreme weersomstandigheden, zoals zware regenval; 

- de maximale toegelaten hoogte van waarop men de betonspecie bij het storten vrij mag laten 
vallen; 

- de stort- en stijgsnelheid van de betonspecie in de bekisting rekening houdend met de 
gespecificeerde toegelaten druk hierop; 

- de gelijkmatige verdeling van de betonspecie in de bekisting; 

- de gelijkmatige verdichting en het vermijden van ontmenging tijdens het verdichten; 
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- de dikte van de opeenvolgende lagen; 

- de behandeling van de stortnaden vóór het verharden van de betonspecie. 

8.4.6 Betonstorten onder water 

(1) Het gesloten colloïdaal beton wordt volgens de geëigende methoden en met aangepast materieel 
gestort. Voor ongewapend of gewapend beton met gesloten structuur is de pompmethode, waarbij 
het mengsel door pompen direct onderwater wordt gebracht, de aangewezen uitvoeringsmethode. 

8.5 Nabehandeling en bescherming 

(1) Om de eigenschappen te verkrijgen die van het beton mogen verwacht worden, in het bijzonder 
in de oppervlaktezone, zijn een goede nabehandeling en bescherming van het vers gestort beton en 
van het jong beton tijdens een voldoende lange tijdspanne noodzakelijk. 

Nabehandeling en bescherming worden als volgt gedefinieerd: 

- nabehandeling: het geheel van werkzaamheden die worden uitgevoerd om het uitdrogen van vers 
gestort beton en van jong beton te voorkomen. De nabehandeling is een voorzorgsmaatregel 
tegen vroegtijdig uitdrogen, in het bijzonder bij zonnestraling en wind; 

- bescherming: het geheel van werkzaamheden die worden uitgevoerd om het ontstaan van schade 
aan vers gestort beton en aan jong beton te voorkomen. De bescherming is een 
voorzorgsmaatregel tegen uitwassen door regen en aflopend water, tegen snel afkoelen tijdens 
de eerste dagen na de verwerking, tegen hoge inwendige temperatuurverschillen, tegen lage 
temperaturen of vorst en tegen trillingen of stoten die het beton kunnen beschadigen of die de 
hechting ervan aan de wapening kunnen verstoren. 

(7) Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen, wordt de minimumduur van nabehandeling zoals 
voorzien in tabel 7-ANB toegepast. Nabehandeling mag eerder stopgezet worden wanneer 
aangetoond wordt dat het beton in de constructie een effectieve druksterkte bereikt heeft van 50 % 
van de karakteristieke druksterkte (cfr. tabel 4 van NBN EN 13670:2010, nabehandelingsklasse 3). 

(16) Het verhardende beton wordt beschermd tegen schadelijke effecten te wijten aan inwendige of 
uitwendige spanningen die veroorzaakt worden door de warmteontwikkeling in het beton. Waar 
geen scheuren toegelaten zijn, worden passende maatregelen genomen om te verzekeren dat de 
trekspanningen die veroorzaakt worden door temperatuurverschillen, kleiner blijven dan de bereikte 
treksterkte van het beton. Om te verhinderen dat het betonoppervlak door de warmteontwikkeling 
in het beton gaat barsten, is het temperatuurverschil tussen het midden en het oppervlak van het 
beton kleiner dan 20°C. 

(17) De nabehandelingsmethode wordt vastgelegd en ter goedkeuring aan de aanbestedende 
overheid voorgelegd. 

(18) F.8.5 (5), inclusief tabellen F.1, F.2 en F.3, is niet van toepassing. 

8.8 Oppervlakteafwerking 

(1) Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen, worden de niet-zichtbare oppervlakken van de 
fundering uitgevoerd met een oppervlakteafwerking ‘basis‘ en de andere niet-zichtbare 
oppervlakken uitgevoerd met een oppervlakteafwerking ‘gewoon’.  

Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen, worden de zichtbare oppervlakken uitgevoerd met 
een oppervlakteafwerking ‘effen’. De types van afwerking van het oppervlak zijn volgens tabel F.4. 

Alle zichtbare betondelen van een kunstwerk worden met dezelfde cementsoort vervaardigd. De 
afwerking en de tint ervan zijn overal gelijk. 
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Indien de zichtbare betonvlakken na ontkisten onvoldoende effen en vlak tevoorschijn komen, 
worden de betonvlakken effen geslepen met de draaiende slijpsteen. De kosten hiervoor zijn 
begrepen in de eenheidsprijzen van het beton. 

Na ontkisten vertonen de betonvlakken geen enkel gebrek dat de sterkte of de duurzaamheid van de 
constructie in gevaar zou kunnen brengen. 

Grindnesten, centerpengaten en zones met blootliggende wapeningen of wapeningen met 
onvoldoende betondekking worden volgens de aanwijzingen van de aanbestedende overheid door 
de opdrachtnemer uitgehakt en gevuld met materiaal dat goed verdicht, nabehandeld en beschermd 
wordt. De (oppervlakte-) afwerking van de zichtbare oppervlakken voldoet na herstelling nog steeds 
aan de hoger beschreven eisen. De kosten voor deze herstellingen zijn ten laste van de 
opdrachtnemer. 

Scheuren waarvan de wijdte aan het betonoppervlak groter dan of gelijk aan de waarde bepaald in 
SB 260-21-6.6.1 (7.3.1), worden door de opdrachtnemer op zijn kosten met een geëigend product 
geïnjecteerd; dit product beantwoordt aan NBN EN 1504-5 en wordt volgens de specificaties van 
deze norm gecatalogeerd als een reactief polymeer (P) of een hydraulisch product (H) met een 
krachtsoverdragende (F) functie; het wordt vooraf ter goedkeuring aan de aanbestedende overheid 
voorgelegd. 

Alle scheuren in constructiedelen waarvoor minimum waterdichtheidsklasse 1 volgens 
NBN EN 1992-3 NL:2011 en NBN EN 1992-3 ANB:2013 voorzien is en alle watervoerende scheuren 
ongeacht de gevraagde waterdichtheidsklasse, worden door de opdrachtnemer op zijn kosten met 
een geëigend product geïnjecteerd, ongeacht de wijdte aan het betonoppervlak; dit product 
beantwoordt aan NBN EN 1504-5 en wordt volgens de specificaties van deze norm gecatalogeerd als 
een reactief polymeer (P) met een zwelfunctie (S); het wordt vooraf ter goedkeuring aan de 
aanbestedende overheid voorgelegd. 

Bij gebruik van reactief polymeer wordt dit aangebracht door personeel erkend conform 
omzendbrief V 576-B/5 van 26 april 1990. 

10 Geometrische toleranties 

10.1 Algemeen 

(3) De toleranties zoals vermeld in Bijlage G zijn van toepassing. 

(7) De toleranties op de vlakheid van het boven- en ondervlak van waterdichte betonvloeren (zie 
figuur 25-4-2) gestort door middel van gesloten colloïdaal beton voldoet aan onderstaande eisen. 

De tolerantie aan de onderzijde van de vloer bedraagt maximum 20 cm in meer of in min t.o.v. het 
theoretische gevraagde vlak.  

De tolerantie aan de bovenzijde van de vloer bedraagt maximum 10 cm in meer of in min t.o.v. het 
theoretische gevraagde vlak. 
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Figuur 25-4-2: Toleranties op de vlakheid van het boven- en ondervlak van de vloer  
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5 WAPENING 
De algemene bepalingen betreffende de uitvoering van betonconstructies zoals beschreven in 
SB 260-25-4 zijn van toepassing. 

Indien door de opdrachtnemer uitvoeringstekeningen worden opgemaakt, wordt rekening gehouden 
met de bepalingen van SB 260-21 en SB 260-36. 

5.1 Betonstaal 

5.1.1 Beschrijving 

Betonstaal omvat: 

- het leveren en plaatsen van het betonstaal zelf; 

- het richten, plooien, plaatsen, vastzetten, binden met uitgegloeide ijzerdraad, enz.; 

- het leveren en plaatsen van afstandshouders (zowel om de geëiste betondekking als om de 
nodige afstand tussen de staven te garanderen); 

- het leveren en plaatsen van stoelen en steunen; 

- de voorafgaande technische keuring; 

- alle bijhorende werken en leveringen. 

In geval van corrosievast betonstaal omvat dit eveneens alle voorzorgsmaatregelen voor het werken 
met corrosievast betonstaal om contaminatie te vermijden. 

5.1.1.1 Kenmerken van de uitvoering 

5.1.1.1.A KUNSTWERKEN 

Geribde koudvervomde draad (DE 500 BS) volgens SB 260-25-2.2 mag niet gebruikt worden voor 
bruggen en constructies onderhevig aan verkeersbelastingen. 

5.1.1.1.B VOORZORGSMAATREGELEN BIJ GEBRUIK VAN CORROSIEVAST BETONSTAAL 

De opdrachtnemer neemt alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen voor het werken met 
corrosievast betonstaal om contaminatie met gewoon betonstaal te vermijden. 

Zulke voorzorgsmaatregelen bestaan o.a. uit het gebruik van speciale gereedschappen om 
corrosievast betonstaal te manipuleren, die niet gebruikt worden voor het manipuleren van gewoon 
betonstaal, het gebruik van corrosievaste binddraad, … 

5.1.2 Meetmethode voor hoeveelheden 

De hoeveelheid wapening wordt uitgedrukt in kg. 

De hoeveelheden wapeningsstaal die deel uitmaken van de overlappingen van staven komen niet in 
aanmerking voor betaling, behalve in de volgende gevallen: 

- de benodigde staaflengte is groter dan de commercieel beschikbare staaflengtes; 

- de overlappingen zijn aangegeven op de opdrachttekeningen; 

- het betreft de overlappingen in de overgang tussen horizontale en verticale elementen (bv. de 
overgang van zool/vloerplaat naar wand/kolom of van wand/kolom naar dakplaat). Indien de 
opdrachttekeningen deze overlappingen reeds aangeven, komen enkel de aangegeven 
overlappingen in aanmerking voor betaling. 
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Wanneer in de opdrachtdocumenten wapeningsnetten voorzien zijn, komen de overlappingen niet in 
aanmerking voor betaling. 

Wanneer in de opdrachtdocumenten wapeningsstaven zijn voorzien en de opdrachtnemer gebruikt 
wapeningsnetten (mits de opdrachtdocumenten dit toelaten), komen de hoeveelheden 
wapeningsstaal die deel uitmaken van de bijkomende overlappingen ten gevolge van de kleinere 
handelsafmetingen van netten t.o.v. staven niet in aanmerking voor betaling. 

De bijkomende hoeveelheid wapeningsstaal die het gevolg is van de uitvoeringswijze van de 
opdrachtnemer, komt niet in aanmerking voor betaling. 

De bijkomende hoeveelheid wapeningsstaal die het gevolg is van (gedeeltelijk) prefabriceren van een 
element (indien prefabriceren is toegelaten), bijvoorbeeld bij het gebruik van breedplaten, komt niet 
in aanmerking voor betaling. 

Stoelen en steunen zijn een last van de aanneming en komen niet in aanmerking voor betaling.  

5.1.3 Controles 

Het betonstaal wordt, desgevallend na bewerking, voorafgaand technisch gekeurd volgens de 
modaliteiten beschreven in de normen vermeld in SB 260-25-2. 
Eenvoudige bewerkingen op het betonstaal, zoals knippen en plooien van rechte staven, geven geen 
aanleiding tot bijkomende proeven. 

De kosten van de proeven voor de voorafgaande technische keuring zijn ten laste van de 
opdrachtnemer. 

BENOR-gecertificeerd betonstaal of gelijkwaardig is vrijgesteld van de proeven voor de voorafgaande 
technische keuring. 

In het geval van BENOR-betonstaal wordt de certificeringsinstelling (OCBS) op de hoogte gebracht 
wanneer aan bepaalde conformiteitscriteria niet werd voldaan, zodat de nodige maatregelen kunnen 
worden genomen tegenover de producent, buig- en vlechtcentrale of stockhouder/verdeler zoals 
voorzien in de BENOR-reglementering. 

Toelichting: De afdeling Expertise Beton en Staal van de Vlaamse overheid, departement Mobiliteit 
en Openbare Werken vertegenwoordigt de Vlaamse overheid in deze certificeringsinstelling. De 
melding aan de certificeringsinstelling kan via deze afdeling gebeuren. 

5.1.3.1 Corrosievast betonstaal 

De materialen worden door middel van een partijkeuring als volgt voorafgaand gekeurd: 

- het aantal proeven: overeenkomstig NBN A 24-301:1986, §9.2.2; 

- soorten proeven: per reeks wordt één trekproef (voor de bepaling van R’e, R’m, R’m/R’e en Agt), één 
heen- en terugbuigproef, één bepaling van de conventionele doorsnede, één bepaling van de 
geometrie (fR of ribhoogte, ribafstand en Σe) en één scheikundige analyse voorzien. Al deze 
proeven gebeuren overeenkomstig NBN EN 15630-1:2019 

- goedkeuringsvoorwaarden: alle individuele resultaten voldoen aan de criteria voorzien in de 
documenten uit SB 260-25-2.8; 

- de monstername gebeurt uit de aangeboden producten voor deze aanbesteding en in 
aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de aanbestedende overheid; 

- al de bovenvermelde proeven worden uitgevoerd in een laboratorium dat BELAC-geaccrediteerd 
(of gelijkwaardig) is voor het uitvoeren van deze proeven. 

De eventuele labokosten en keuringskosten zijn ten laste van de opdrachtnemer. 
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Indien het corrosievast wapeningsstaal gecertificeerd is door een door de aanbestedende overheid 
aanvaarde, onpartijdige instelling en een onpartijdig keurmerk bezit, is dit vrijgesteld van deze 
voorafgaande keuring. Hiervoor wordt er voorafgaandelijk een dossier voorgelegd ter goedkeuring 
aan de aanbestedende overheid. Dit dossier zal beoordeeld worden overeenkomstig de 
gelijkwaardige certificatieprocedure zoals beschreven in de administratieve voorwaarden. 

5.2 Mechanische verbindingen van betonstaal 

5.2.1 Beschrijving  

Mechanische verbindingen omvatten: 

- de mechanische verbinding, bestaande uit het verbindingsstuk en de staven die het verbindt; 

- het leveren, plaatsen en bevestigen van de mechanische verbinding; 

- de voorafgaande technische keuring; 

- alle bijhorende werken en leveringen. 

5.2.1.1 Materialen 

De mechanische verbindingen van betonstaal zijn volgens SB 260-25-2.9. 

5.2.1.2 Kenmerken van de uitvoering 

De opdrachtdocumenten bepalen waar de mechanische verbindingen worden toegepast en tot 
welke categorie volgens PTV 309/1:2017 ze behoren.  

5.2.1.3 Wijze van uitvoering 

De opdrachtnemer legt het type mechanische verbinding voorafgaandelijk aan de aanbestedende 
overheid voor. Hij levert uitvoeringstekeningen en een technische fiche (o.a. beschrijving 
mechanische verbinding en plaatsingsvoorschriften).  

Wanneer tijdens uitvoering blijkt dat het gebruik van een mechanische verbinding noodzakelijk is, die 
dus initieel niet voorzien was, dan is het type mechanische verbinding waarbij een 
sectievermindering van het wapeningsstaal toegepast wordt niet toegelaten.  

5.2.2 Meetmethode voor hoeveelheden 

De mechanische verbindingen worden uitgedrukt in stuks. 

5.2.3 Controles 

Mechanische verbindingen worden voorafgaand technisch gekeurd volgens de modaliteiten zoals 
hieronder beschreven. 

De kosten van de proeven voor de voorafgaande technische keuring zijn ten laste van de 
opdrachtnemer. 

BENOR-gecertificeerde mechanische verbindingen of gelijkwaardig zijn vrijgesteld van de proeven 
voor de voorafgaande technische keuring. 

Nadat het type mechanische verbindingen door de opdrachtnemer aan de aanbestedende overheid 
is voorgelegd en werd goedgekeurd, worden de verschillende leveringen gekeurd. 

Voor een lot van minder dan 300 stuks worden drie reeksen proeven uitgevoerd. 
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Voor een lot van n stuks (n > 300) wordt het aantal reeksen proeven ‘a’ dat uitgevoerd wordt, 
bepaald volgens de formule: 𝑎𝑎 =  �3 + 𝑛𝑛−300

300
�, waarbij ‘a’ wordt afgerond op het eerstvolgende 

geheel getal. 

Een lot mag slechts staven bevatten met eenzelfde diameter en van dezelfde bewerking, die 
bovendien afkomstig zijn van staven van eenzelfde betonstaalkwaliteit en die vooraf gekeurd 
werden. 

Een lot mag slechts verbindingen met dezelfde afmetingen en van eenzelfde fabricage omvatten, die 
bovendien van eenzelfde lot van materiaal afkomstig zijn. 

Een reeks proeven omvat: 

- bepaling van de sterkte zoals beschreven in §6.1.1 van PTV 309/1:2017; 

- nazicht van de ductiliteit zoals beschreven in §6.1.2 van PTV 309/1:2017; 

- nazicht van slip zoals beschreven in §6.2 van PTV 309/1:2017; 

- indien van toepassing, nazicht eigenschappen bij vermoeiing zoals beschreven in §6.3 van PTV 
309/1:2017. 

De beoordeling van de proefresultaten gebeurt overeenkomstig PTV 309/1:2017. 

5.3 Voorspanning door middel van strengen 

5.3.1 Beschrijving 

De aan te brengen voorspanning wordt bepaald in de opdrachtdocumenten. 

Voorspanning omvat: 

- het leveren en plaatsen van het voorspanstaal zelf; 

- het leveren en plaatsen van alle componenten van het voorspansysteem waaronder: 

- de omhullingsbuizen incl. eventuele supplementaire bescherming tegen corrosie; 
- de verbindingsmoffen; 
- de ontluchtings- en ontwateringspijpjes; 
- de stoelen; 
- de verdeelnetten; 
- de verankeringsplaten; 
- de verankeringsblokken; 
- de wiggen; 
- de verdeelplaten; 
- de spiraalwapening; 
- enz.; 

- het afbranden van de uiteinden van het voorspanstaal; 

- het eventueel opstuiken van de draaduiteinden van het voorspanstaal; 

- de kalibratie van de vijzels; 

- de wrijvingsproeven; 

- het bepalen van het definitief spanprogramma; 

- het onder spanning brengen volgens het definitief spanprogramma; 
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- het uitvoeren van de geschiktheidsproeven op de injectiemortel; 

- het leveren van de injectiemortel; 

- de injectie van de omhullingbuizen; 

- de controle van de injectiemortel tijdens het injecteren; 

- het beschermen van de ankerplaten; 

- het leveren en plaatsen van microbeton voor het dichtmaken of opvullen van de uitsparing rond 
de beschermkappen van voorspaneenheden; 

- de eventuele wijzigingen aan het ontwerp voortspruitend uit het gebruikte voorspansysteem of 
uit de verandering van het voorziene voorspansysteem volgens de voorschriften van § 2.3 van de 
bijlage 2 van de omzendbrief 576-A/9; 

- de voorafgaande technische keuring van alle componenten van het voorspansysteem; 

- alle bijhorende leveringen en werken. 

5.3.1.1 Materialen 

5.3.1.1.A OMHULLINGSBUIZEN 

Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen, zijn de omhullingsbuizen in naakt bandstaal.  

Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen, worden de omhullingsbuizen niet supplementair 
beschermd tegen corrosie. 

5.3.1.2 Kenmerken van de uitvoering 

5.3.1.2.A KENMERKENDE PARAMETERS OMHULLINGSBUIZEN 

Een omhulling wordt gekenmerkt door de volgende 3 parameters: inwendige diameter, uitwendige 
diameter en wanddikte. 

De opdrachtdocumenten bepalen de maximale interne diameter van de omhullingsbuizen. 

Het golfprofiel en de wanddikte zijn functie van onder meer de diameter van het kanaal en ook van 
het ogenblik van storten ten opzichte van het tijdstip van inrijgen van het voorspanstaal. 

De volgende waarden gelden hierbij als minimum voor wat de wanddikte betreft van gefelste 
omhullingen: 

 Minimumwanddikte van gefelste omhullingen (mm) 
Inwendige diameter  
van het kanaal (mm) 

Kanaal volledig leeg 
bij het betonstorten 

Kanaal met kabel of kunststofslang 
bij het betonstorten 

25 tot 75 0,40 0,25 
> 75 0,60 0,40 

Tabel 25-5-1 

De volgende waarden gelden hierbij als minimum voor wat de wanddikte betreft van gelaste 
omhullingen: 

 Minimumwanddikte van gelaste omhullingen (mm) 
Inwendige diameter  
van het kanaal (mm) 

Kanaal volledig leeg  
bij het betonstorten 

Kanaal met kabel of kunststofslang 
bij het betonstorten 

30 tot 50 0,40 0,20 
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50 tot 75 0,40 0,25 
> 75 0,50 0,32 

Tabel 25-5-2 

De golfhoogte bepaalt de uitwendige diameter van de koker. 

5.3.1.2.B KABELTRACÉ EN AS VOORSPANKABEL 

Het op de opdrachtdocumenten aangegeven kabeltracé betreft de as van de voorspankabel. De 
opdrachtnemer bepaalt zelf het tracé van de as van het voorspankanaal zodanig dat na het 
aanspannen van de kabel de as van deze kabel overeenstemt met het kabeltracé op de 
opdrachtdocumenten. De tolerantie op de positie van de as van de kabel bedraagt 20 mm in om het 
even welke richting. 

De opdrachtnemer legt een plan met daarop de kabeltracés en de overeenstemmende 
voorspankanalen ter goedkeuring voor aan de aanbestedende overheid. 

5.3.1.2.C WRIJVINGSPROEVEN: AANTAL EN OP WELKE KABELS 

Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen, worden de eerste 3 kabels die gespannen worden, 
onderworpen aan een wrijvingsproef om de werkelijke wrijvingsverliezen te meten. 

5.3.1.3 Wijze van uitvoering 

5.3.1.3.A BEOORDELING VAN DE WRIJVINGSPROEVEN EN OPSTELLEN VAN HET DEFINITIEF 
SPANPROGRAMMA 

De beoordeling van de wrijvingsproeven gebeurt als volgt. 

De tijdens de wrijvingsproeven opgemeten waarden van de voorspankrachten en verlengingen 
worden vergeleken met de vooropgestelde. 

Twee gevallen kunnen zich voordoen : 

1. De opgemeten waarden van de voorspankrachten en verlengingen stemmen overeen of wijken 
licht af van de vooropgestelde. 

Hierbij is het mogelijk deze gegevens eventueel zodanig te wijzigen dat aan de vereisten van de 
opdrachtdocumenten voldaan wordt 

De geactualiseerde aan te brengen voorspankracht (en de overeenstemmende verlengingen) noemt 
men verder het definitief spanprogramma. 

Vooraleer het definitief spanprogramma is opgesteld, zijn de vooropgestelde voorspankrachten en 
verlengingen bijgevolg slechts als voorlopig te beschouwen. 

Bij een aanvankelijk ongunstig resultaat van de wrijvingsproeven is het bij sommige kunstwerken 
toch mogelijk het definitief spanprogramma zodanig op te maken dat de totale voorspankracht in de 
karakteristieke doorsneden van het kunstwerk gerealiseerd wordt door beroep te doen op een 
eventueel voorhanden zijnde spanreserve, hetzij omdat door de opdrachtnemer meer performante 
(hogere kwaliteit, grotere doorsnede) voorspankabels werden gebruikt. 

Het definitief spanprogramma wordt door en op kosten van de opdrachtnemer opgemaakt en ter 
goedkeuring voorgelegd aan de aanbestedende overheid. Bij dit definitief spanprogramma is ook een 
complementaire berekeningsnota van de invloed van de wijzigingen op de spanningen in het 
kunstwerk. Van zodra de goedkeuring door de aanbestedende overheid bekomen is, kan worden 
overgegaan tot het definitieve naspannen. 
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2. De gemeten waarden van de voorspankrachten en verlengingen wijken sterk af van de 
vooropgestelde. 

Hierbij is het onmogelijk deze gegevens zodanig te wijzigen dat aan de vereisten van de 
opdrachtdocumenten voldaan wordt. De werken worden bijgevolg door de aanbestedende overheid 
geweigerd. 

5.3.1.3.B PROCEDURE VOOR HET AANSPANNEN VAN VOORSPANKABELS 

Bij het aanspannen van voorspankabels gaat men als volgt te werk: 

- spannen met een kracht begrepen tussen 20 en 30 % van de nuttige voorspankracht voorzien in 
het definitief spanprogramma, teneinde de kabel te strekken en een juiste controle van de 
verlenging toe te laten (nulmeting); 

- plaatsen van merktekens op de beide kabeluiteinden en opmeten van hun plaats ten opzichte van 
de verdeelplaat; 

- opmeten van de plaats van de merktekens bij iedere spanstap. De verscheidene spanstappen 
worden gekozen zoals beschreven bij de wrijvingsproeven; 

- meten van de verlenging die overeenkomt met de krachtsverhoging tussen twee spanstappen of 
de verkorting te wijten aan een krachtsverlaging. 

Alle aflezingen met betrekking tot het definitief voorspannen worden genoteerd op een formulier, 
verder spanfiche genoemd. De nauwkeurigheid waarmee de verlenging (verkorting) afgelezen wordt 
is de millimeter. Op de spanfiche worden de hiernavolgende gegevens vermeld: 

- het kunstwerk of het deel van het kunstwerk; 

- de datum; 

- het kabeltype; 

- het nummer van de kabel; 

- het spannen aan één of beide uiteinden; 

- voor ieder kabeluiteinde met vijzel : 

- de plaats in het kunstwerk van dit kabeluiteinde (bv. zijde landhoofd 1, zijde noord, enz…); 
- het identificatienummer van de vijzel en de manometer; 
- de waarde van de kracht, de druk en de brutoverlenging (niet gecorrigeerd) bij iedere 

meetstap; 
- de slip van de kabel bij het verankeren van de kabel na het ontlasten van de vijzel tot op een 

waarde gelijk aan 10 % van uitgeoefende kracht; 
- de indringing van de kabel aan de passieve zijde in het geval dat het spannen aan één uiteinde 

(actieve zijde) geschiedt; 

- de totale brutoverlenging en de totale gecorrigeerde verlenging; 

- elke bijzonderheid, incident of onregelmatigheid tijdens het voorspannen (bijvoorbeeld : 
abnormale geluiden, schokken, discontinue krachtsvermeerdering, breuk van de wapeningen, 
enz.). 

5.3.1.3.C BEOORDELING VAN HET DEFINITIEF VOORSPANNEN 

Het definitief voorspannen wordt als volgt beoordeeld. 

- Indien het definitief spanprogramma zodanig kan opgemaakt worden dat de totale 
voorspankracht in de karakteristieke doorsneden van het kunstwerk gerealiseerd kon worden, en 
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indien het definitief voorspannen op een bevredigende manier verliep, wordt het resultaat van de 
voorspanning aanvaard. 

- Indien het definitief spanprogramma zodanig kon opgemaakt worden dat de totale 
voorspankracht in de karakteristieke doorsneden van het kunstwerk gerealiseerd kon worden, 
doch dat het definitief voorspannen op een niet bevredigende manier verliep, zal de 
opdrachtnemer op zijn kosten de nodige maatregelen treffen. 

- Indien het definitief spanprogramma niet zodanig kon opgemaakt worden dat de totale 
voorspankracht in de karakteristieke doorsneden van het kunstwerk gerealiseerd kon worden en 
de aanbestedende overheid de werken geweigerd heeft, mag de opdrachtnemer nochtans op 
eigen verzoek en risico de spanoperaties verder zetten op voorwaarde dat hij tijdens het spannen 
bij alle kabels waar zulks mogelijk is (kabels met twee actieve verankeringen) de overgedragen 
nuttige voorspankracht meet aan de passieve kant. De overgedragen nuttige voorspankracht 
wordt enkel gemeten bij de maximale nuttige voorspankracht aan de actieve kant. Deze metingen 
leveren een supplementaire informatie die een betere beoordeling van de voorspanning toelaat. 
Deze metingen zijn een last voor de opdrachtnemer. 

Op basis van deze supplementaire informatie, onderscheidt men de hiernavolgende twee gevallen. 

- Eerste geval 
De vereiste totale voorspankracht wordt (na bijspannen aan de passieve zijde) uiteindelijk toch 
verkregen in de karakteristieke doorsneden van het kunstwerk. 
Het resultaat van de voorspanning wordt aanvaard. 

- Tweede geval 
De vereiste totale voorspankracht werd (na bijspannen van de passieve zijde) niet verkregen in de 
karakteristieke doorsneden van het kunstwerk. 
In dit geval worden twee oplossingen beschouwd. 

- Eerste oplossing 
De verkregen totale voorspankracht is technisch onaanvaardbaar voor de aanbestedende 
overheid. 
Voorstellen tot het bekomen van de door de opdrachtdocumenten opgelegde veiligheid t.o.v. 
het draagvermogen, het gebruik en de duurzaamheid van het kunstwerk worden door de 
opdrachtnemer ter goedkeuring voorgelegd aan aanbestedende overheid. Bij aanvaarding 
door de aanbestedende overheid, worden alle nodige leveringen en werken uitgevoerd door 
en op kosten van de opdrachtnemer. 

- Tweede oplossing 
De verkregen totale voorspankracht is technisch aanvaardbaar voor de aanbestedende 
overheid. 
Door en op kosten van de opdrachtnemer wordt aangetoond dat de veiligheid, het gebruik en 
de duurzaamheid van het kunstwerk gewaarborgd zijn. 
Op de eenheidsprijs van de posten met betrekking tot het voorspannen (voorspankabels en 
bijhorigheden, wrijvingsproeven, voorspannen, injecteren van de kabelkanalen) wordt een 
korting wegens minderwaarde toegepast. Deze minderwaarde M is gelijk aan : 𝑀𝑀 =
2𝑃𝑃 �1−  𝐹𝐹𝑊𝑊

𝐹𝐹𝑡𝑡ℎ
� 

Hierin : 
P = de contractuele eenheidsprijs van de posten met betrekking tot het voorspannen 
(voorspankabels en bijhorigheden, wrijvingsproeven, voorspannen, injecteren van de 
kabelkanalen); 
Fw = de verkregen totale voorspankracht in de karakteristiek doorsnede waar de kleinste 
verhouding Fw/Fth optreedt; 
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Fth = de vereiste totale voorspankracht in de karakteristieke doorsnede waar de kleinste 
verhouding Fw/Fth optreedt. 

De verkregen totale voorspankracht Fw wordt bepaald uitgaande van de opgemeten nuttige 
voorspankrachten achter de actieve en passieve verankeringsorganen. 

5.3.1.3.D TECHNISCHE UITRUSTING VOOR HET INJECTEREN VAN KABELKANALEN 

De technische uitrusting voor het injecteren van de cementmortel bestaat uit een menger, een 
vergaarbak, een pomp met leidingen en de nodige kranen. Daarnaast is er een uitrusting voor het 
doseren van het water, het cement en de hulpstoffen, en de proefapparatuur. 

5.3.1.3.D.1 Menger 
De menger is in staat een cementmortel aan te maken van een homogene samenstelling, zonder 
noemenswaardige klontervorming, van het cement en van de hulpstoffen, teneinde de 
voorgeschreven eigenschappen van de cementmortel na te komen. 

De mengers worden onderverdeeld in twee typen: 

- schoepenmengers of mengers met hoge turbulentie waarvan de rotatiesnelheid ca. 1.500 toeren 
per minuut bedraagt; 

- rollenmengers of colloïdale mengers waarvan de rotatiesnelheid ca. 1.000 toeren per minuut 
bedraagt. 

De mengduur van de cementmortel bedraagt niet meer dan vier minuten voor de mengers van het 
tweede type en niet meer dan twee minuten voor de mengers van het eerste type. 

De menger is voorzien van een zeef met maaswijdte kleiner dan 2 mm, waar de cementmortel 
doorgaat vooraleer in de vergaarbak te worden opgeslagen. 

5.3.1.3.D.2 Vergaarbak  
De menger is voorzien van een vergaarbak met roerarm om het mengsel steeds in beweging te 
houden. De snelheid van de roerarm ligt tussen 60 en 160 toeren per minuut. 

De capaciteit van de menger en van de vergaarbak is voldoende om een ononderbroken injecteren 
van de kabelkanalen bij het vereiste debiet toe te laten. 

5.3.1.3.D.3 Pomp  
De pomp is in staat een ononderbroken stroom van cementmortel te leveren en een injectiedruk in 
stand te houden van minimaal 1 MPa. De druk wordt evenwel beperkt tot 2 MPa door middel van 
een drukbegrenzer of een ander systeem, dit om: 

- de arbeiders te beschermen; 

- het barsten van de leidingen en/of van de in- en uitlaten te vermijden; 

- het injectiematerieel en de afsluitkleppen te beschermen; 

- het beschadigen van de betonstructuur te vermijden; 

- ontmenging te voorkomen. 

Het gebruik van samengeperste lucht voor het pompen is verboden. 

Het gebruik van pompen met regelbaar debiet heeft het voordeel dat men zich bij uitvoering kan 
aanpassen aan verschillende leidingdiameters. 

5.3.1.3.D.4 Leidingen 
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De diameter en de nominale sterkte van de leidingen zijn in overeenstemming met het type pomp, 
de beoogde maximale druk en de lengte van die leidingen. 

De binnendiameter van de leidingen en van hun verbindingen bedraagt, in de courante doorsneden, 
minstens 20 mm, zolang de injectiehoogte kleiner blijft dan 30 meter. 

Wanneer de injectiehoogte groter is dan 30 meter, bedraagt de binnendiameter van de leidingen 
minstens 25 mm. Bovendien wordt in dit geval een manometer op het verbindingsstuk aan de ingang 
van het te injecteren kabelkanaal geplaatst. 

Deze voorschriften beogen het drukverlies in de leidingen te vermijden. 

5.3.1.3.D.5 Reservematerieel 
De voorzieningen voor wisselstukken worden geval per geval onderzocht. In elk geval is er een 
reservepomp aanwezig. 

5.3.1.3.D.6 Randapparatuur  
Een installatie met samengeperste lucht is vereist om de staat en de vrije doorgang te controleren 
over de volledige lengte van de kabelkanalen en om stagnerend water te verdrijven. 

Indien het gebruikte water geen leidingwater is, zal een watertank met voldoende inhoud aanwezig 
zijn. Bij onderbreking of blokkering van de injectiewerkzaamheden is een waterpomp noodzakelijk 
om leidingen en kabelkanalen te spoelen en de cementmortel eruit te verdrijven. 

5.3.2 Meetmethode voor hoeveelheden 

De voorspanning wordt uitgedrukt in kg voorspanstaal. 

Enkel de massa van het geplaatste voorspanstaal, bepaald volgens de theoretische lengte van het 
tracé, opgemeten op de uitvoeringstekeningen, wordt in rekening gebracht. 

5.3.3 Controles  

5.3.3.1 Componenten voorspansysteem 

Het voorspanstaal wordt voorafgaand technisch gekeurd volgens de modaliteiten beschreven in de 
normen vermeld in SB 260-25-3. 
De kosten van de proeven voor de voorafgaande technische keuring zijn ten laste van de 
opdrachtnemer. 

BENOR-gecertificeerd voorspanstaal of gelijkwaardig is vrijgesteld van de proeven voor de 
voorafgaande technische keuring. 

Voor de keuring van de componenten van het voorspansysteem kan een beroep gedaan worden op 
de afdeling Expertise Beton en Staal (sectie keuringen) van de Vlaamse overheid, departement 
Mobiliteit en Openbare Werken indien de aanbestedende overheid de Vlaamse overheid is. 

In het geval van BENOR-voorspanstaal wordt de certificeringsinstelling (OCBS) op de hoogte gebracht 
wanneer aan bepaalde conformiteitscriteria niet werd voldaan, zodat de nodige maatregelen kunnen 
worden genomen tegenover de producent zoals voorzien in de BENOR-reglementering. 

Toelichting: De afdeling Expertise Beton en Staal van de Vlaamse overheid, departement Mobiliteit 
en Openbare Werken vertegenwoordigt de Vlaamse overheid in deze certificeringsinstelling. De 
melding aan de certificeringsinstelling kan via deze afdeling gebeuren. 
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5.3.3.2 Geschiktheidsproeven op injectiemortel 

Deze proeven omvatten de bepaling van de vloeibaarheid, de waterafscheiding, de 
volumeverandering, de sterkte en eventueel van de bindingstijd. 

Zij zijn representatief voor het voorgestelde mengsel (herkomst en identificatie van de grondstoffen, 
dosering) en de verwerkingsomstandigheden. 

De proeven in het laboratorium gebeuren normaal bij 20 °C ± 2 °C en bij een relatieve vochtigheid > 
65 %. Voor speciale omstandigheden kan hiervan bewust worden afgeweken: dit wordt in het 
proefverslag vermeld. 

Slechts indien proefresultaten of positieve ervaringen met eerder uitgeteste maar identieke 
mengsels beschikbaar zijn, kan van het uitvoeren van deze proeven afzien worden. 

5.3.3.2.A EIGENSCHAPPEN 

5.3.3.2.A.1 Vloeibaarheid of verwerkbaarheid 
De cementmortel zal de kabelkanalen volledig vullen, zowel bij uitvoeren (voldoende verwerkbaar) 
als na uitharden (weinig poreus materiaal). 

Daarom zal de W/C-factor in alle gevallen beperkt blijven tot hoogstens 0,40. Deze waarde wordt 
voortdurend gerespecteerd bij het doseren van de cementmortel. 

De verwerkbaarheid zelf wordt nagemeten middels de doorlooptijd doorheen een genormaliseerde 
trechter, zoals verder beschreven. 

5.3.3.2.A.2 Waterafscheiding 
De waterafscheiding van de cementmortel is een maat voor de stabiliteit ervan: zij zal beperkt blijven 
om sedimentatie en segregatie van het mengsel te vermijden. 

De waterafscheiding wordt gemeten in een doorzichtig cilindrisch vat zoals verder beschreven. 

Deze eigenschap is niet relevant bij toepassing van de naperstechniek: het overtollig water wordt in 
dit geval op een mechanische manier verwijderd doorheen de openingen tussen de draden die de 
streng samenstellen. 

5.3.3.2.A.3 Volumeverandering 
Voor een blijvende volledige vulling van de kabelkanalen mag de cementmortel slechts een beperkte 
volumevermindering ondergaan, die zelfs gecompenseerd zal worden door een zwelling achteraf. 
Uiteindelijk wordt netto een expansie verwezenlijkt. 

Deze eigenschap is evenmin relevant bij toepassing van de naperstechniek. 

5.3.3.2.A.4 Sterkte 

5.3.3.2.A.5 Binding 

5.3.3.2.B PROEFPROCEDURES 

5.3.3.2.B.1 Vloeibaarheidsproef of verwerkbaarheid 
De proef ter bepaling van de vloeibaarheid wordt uitgevoerd volgens NBN EN 445:2007, §4.3.1. 

De proef wordt enerzijds onmiddellijk na het mengen uitgevoerd en vervolgens 30 minuten na het 
mengen. 

5.3.3.2.B.2 Waterafscheidingsproef 
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De proef ter bepaling van de waterafscheiding gebeurt in combinatie met de 
volumeveranderingsproef en wordt uitgevoerd volgens NBN EN 445:2007, §4.5. Deze proef wordt in 
3-voud uitgevoerd. Het effectieve resultaat is het gemiddelde van de 3 proeven. 

5.3.3.2.B.3 Volumeveranderingsproef  
De proef ter bepaling van de volumeverandering gebeurt in combinatie met de 
waterafscheidingsproef en wordt uitgevoerd volgens NBN EN 445:2007, §4.5. 

5.3.3.2.B.4 Sterkteproeven (zie NBN EN 445:2007) 
De proef ter bepaling van de sterkte wordt uitgevoerd op een ouderdom van 28 dagen en volgens 
NBN EN 445:2007, § 4.6. 

5.3.3.2.B.5 bindingsproeven 
De proef ter bepaling van de bindingstijd wordt uitgevoerd volgens NBN EN 196-3:2016, §6. 

5.3.3.2.C EISEN 

5.3.3.2.C.1 Vloeibaarheid of verwerkbaarheid 
De doorlooptijd voldoet aan de criteria uit NBN EN 447:2007, §6.3 – Tabel 1 voor wat betreft de 
‘trechter methode’ (onmiddellijk na het mengen en op 30 minuten na het mengen). 

Bij bijzondere toepassingen kan een andere doorlooptijd worden toegestaan, op voorwaarde dat het 
gestaafd wordt door voorafgaandelijke geschiktheidsproeven op het hiertoe voorgesteld mengsel. 

5.3.3.2.C.2 Waterafscheiding 
De waterafscheiding voldoet aan de criteria uit NBN EN 447:2007, §6.4. 

5.3.3.2.C.3 Volumeverandering 
De volumeverandering voldoet aan de criteria uit NBN EN 447:2007, §6.5. 

5.3.3.2.C.4 Sterkte 
De sterkte voldoet aan NBN EN 447:2007, §6.6 (ouderdom monsters = 28 dagen). 

5.3.3.2.C.5 Binding  
De bindingstijd voldoet aan NBN EN 447:2007, §6.7. 

5.3.3.3 Controles op cementmortel tijdens de injectie van de omhullingsbuizen 

Bij de uitvoering van de injectiewerkzaamheden worden de eigenschappen van de cementmortel 
met de volgende minimale regelmaat gecontroleerd: 

- temperatuur van de omgeving en van de cementmortel: minstens twee keer per dag; 

- waterafscheiding: twee proeven per dag. Een monster wordt genomen uit de menger en een 
ander monster wordt genomen aan de uitgang van de leiding, op voorwaarde dat de 
vloeibaarheid op die plaats voldoet; 

- volumeverandering: één proef per dag; 

- sterkte: één proef iedere zeven dagen en in elk geval minstens twee proeven per kunstwerk; 

- vloeibaarheid: drie proeven minstens om de 8 uur. 

De proeven worden uitgevoerd overeenkomstig de desbetreffende proefmethodes, -procedures en 
eisen volgens de bepalingen van SB 260-25-5.3.3.2. 
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Alle uitslagen worden genoteerd in het injectierapport. Een voorbeeld van het injectierapport is 
opgenomen in figuur 25-4-1. 

5.4 Voorspanning door middel van staven 

De opdrachtdocumenten bepalen de modaliteiten m.b.t. voorspanning door middel van staven. 
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6 TER PLAATSE GESTORT BETON & EXTRA HANDELINGEN 
De algemene bepalingen betreffende de uitvoering van betonconstructies zoals beschreven in 
SB 260-25-4 zijn van toepassing. 

Indien door de opdrachtnemer uitvoeringstekeningen worden opgemaakt, wordt rekening gehouden 
met de bepalingen van SB 260-21 en SB 260-36. 

6.1 Ter plaatse gestort beton 

6.1.1 Beschrijving 

Het ter plaatse gestort beton omvat: 

- het plaatsen van de stellingen, de schoringen en bekistingen; 

- het bestrijken met epoxylijm van de stortnaden tussen oud en nieuw beton; 

- het leveren en storten van het beton; 

- het trillen, nabehandelen en afwerken van het beton (basis, gewoon of effen); 

- het verwijderen van de stellingen, de schoringen en bekistingen; 

- in voorkomend geval, het creëren van de uitsparingen en het desgevallend afdichten van deze 
uitsparingen met metselwerk; 

- het aanleggen van de greppels in de landhoofden; 

- in voorkomend geval, het waterdicht afsluiten van openingen voor nutsleidingen langs de 
grondzijde van de landhoofden bij eventueel niet gebruik door nutsleidingen; 

- in voorkomend geval, het waterdicht maken van stortnaden waarover een drukverschil kan 
optreden; 

- alle bijbehorende werken en leveringen. 

Het ter plaatste gestort nivelleringsbeton (voor o.a. brugdekplaat of liggers) omvat: 

- het leveren en storten van het beton; 

- het trillen, nabehandelen en afwerken van het beton; 

- in voorkomend geval, , het creëren van de uitsparingen; 

- alle bijhorende werken en leveringen. 

6.1.1.1 Materialen 

Het beton voldoet aan de bepalingen van SB 260-25-1.  

Bij het bepalen van de betonsamenstelling wordt er rekening gehouden met de eventueel voorziene 
gestructureerde bekisting. 

6.1.1.2 Kenmerken van de uitvoering 

6.1.1.2.A KUNSTWERKEN 

Het in de opdrachtdocumenten aangegeven lengteprofiel is dit van het afgewerkt kunstwerk op het 
ogenblik van de voorlopige oplevering. Hiertoe houdt de opdrachtnemer rekening met alle 
vervormingen die tijdens de uitvoering kunnen optreden zoals de doorbuiging, de zeeg door 
voorspanning, enz. 
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6.1.1.2.B WATERKERENDE CONSTRUCTIES 

Het aan elkaar verankeren doorheen de betonmassa van bekistingswanden wordt niet toegelaten bij 
waterkerende constructies, indien geen speciale voorzieningen getroffen worden die een dubbel 
systeem van waterdichtheid verzekeren. Elk systeem kan op zich weerstaan aan de optredende 
waterdrukken. Van de dubbele waterdichting is één systeem niet gevoelig voor schade tijdens de 
uitbating. 

6.1.1.2.C WATERDICHTING VAN STORTNADEN 

Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen wordt een waterdichting van stortnaden voorzien 
voor stortnaden waarover een drukverschil kan optreden. 

Het waterdicht maken van stortnaden omvat: 

- voor horizontale stortvoegen : het aanbrengen van een verticale stalen waterdichtingsplaat 
(kimplaat) en alle bijhorende werken en leveringen; 

- voor verticale stortvoegen : het aanbrengen van een stortvoegband van het type rubber-staal en 
alle bijhorende werken en leveringen. 

Het aanbrengen van stalen waterdichtingsplaten en de stortvoegbanden van het type rubber-staal en 
alle bijhorende werken en leveringen is begrepen in de desbetreffende post van het beton. 

6.1.1.2.C.1 Materialen 
De materialen zijn : 

- staal volgens SB 260-26-1; 

- rubber volgens SB 260-32-4.2.1.1.A. 

Het staal van de waterdichtingsplaat is minstens van de staalsoort S235 en de staalkwaliteit JR. 

6.1.1.2.C.2 Afmetingen 
De stalen waterdichtingsplaat heeft volgende afmeting: 2 mm x 200 mm 

De totale breedte van de stortvoegband (rubber + staal) bedraagt 310 mm.  

De rubberknobbel bevat aan de uiteinden een metalen plaat die een minimumdikte heeft van 0,8 
mm. 

6.1.1.2.C.3 Eisen m.b.t. metalen platen van de rubberen stortvoegband van het type rubber-
staal 

De metalen plaat van de stortvoegband voldoet aan de bepaling van SB 260-32-4.2.3.2.A. 

6.1.1.2.C.4 Uitvoering 
Positie 

De waterdichtingsplaat wordt centraal geplaatst en bevindt zich 100 mm in het beton van de vorige 
stort en 100 mm in het beton van de nieuwe stort (tolerantie ± 1 cm op plaatsing plaat). 

De stortvoegband wordt bij het stellen van de bekisting geplaatst en wordt over de halve hoogte 
ingewerkt.  

De opdrachtnemer neemt alle voorzorgsmaatregelen zodat bij de betonneringsfase de 
waterdichtings-plaat en/of de stortvoegband zich niet vervormen en er geen lucht onder de 
voegstrook wordt ingesloten. 

Verbindingen 
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Indien de waterdichtingsplaten in de horizontale voegen uit meer dan één stuk bestaan, kan de 
verbinding van de waterdichtingsplaten gebeuren door een ontkoppelde overlapping of door het 
lassen of het lijmen van de platen: 

- ontkoppelde overlap 
De waterdichtingsplaten worden aangebracht met een overlapping van 30 cm. Teneinde de 
correcte opvulling te vrijwaren, wordt een minimale afstand van 5 cm en het drievoud van Dmax, 
met Dmax de nominale grootste korrelafmeting van het granulaat (volgens NBN B 15-001:2018), 
gerespecteerd; 

- lassen of lijmen 
De platen worden continu aangebracht met een voldoende overlap: 2 tot 3 cm in geval van 
lassen, 10 cm in geval van lijmen. De volledige hoogte en de overlapping worden gelast of gelijmd. 
Om deze operatie te vergemakkelijken, zouden de platen gelast of gelijmd moeten worden 
alvorens men de verticale wachtwapening plaatst. 

 
Figuur 25-6-1: Aanduiding van de lassen van de waterdichtingsplaten 

Indien de stortvoegbanden in de verticale stortvoegen uit meer dan 1 stuk bestaan, worden deze 
verbonden door het lassen van het rubbergedeelte van de stortvoegbanden. Dit gebeurt door warme 
vulkanisatie. Alle laswerkzaamheden worden volgens een beproefde techniek door gespecialiseerde 
werklieden uitgevoerd. 

In voorkomend geval overlappen de verticale stortvoegbanden ter plaatse van de horizontale 
stortvoegen over hun volledige hoogte met de waterdichtingsplaten. Teneinde de correcte opvulling 
te vrijwaren, wordt een minimale afstand van 5 cm en het drievoud van Dmax, met Dmax de nominale 
grootste korrelafmeting van het granulaat (volgens NBN B 15-001:2018), gerespecteerd tussen de 
waterdichtingsplaat en de stortvoegband. Dit houdt in dat de stortvoegband reeds in de vloerplaat 
ingestort wordt. 

Positionering wapening 

De te voorziene wapening wordt zodanig geplaatst dat een correcte positionering van de 
waterdichtingsplaten en stortvoegbanden niet onmogelijk wordt gemaakt. Onderstaande tekening is 
indicatief in het geval van een horizontale stortvoeg. De opdrachtnemer tekent op de ter 
goedkeuring voor te leggen wapeningstekeningen de kimplaten en stortvoegbanden correct in en 
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geeft door middel van details duidelijk de zone van de stortvoeg met kimplaten, stortvoegbanden en 
alle wapeningen weer. 

 
Figuur 25-6-2: Indicatie voor de wapening en de waterdichtingsplaat in een horizontale stortvoeg 

Door de opdrachtnemer te leveren documenten 

De opdrachtnemer legt steeds vóór de aanvang van de werken de technische fiche van de 
stortvoegband(en) ter goedkeuring voor aan de aanbestedende overheid. 

6.1.1.2.D UITVOEREN VAN EEN GEDEELTE VAN HET TER PLAATSE GESTORT BETON MET 
GEPREFABRICEERDE ELEMENTEN 

6.1.1.2.D.1 Algemeen 
Indien een gedeelte van het ter plaatse gestort beton zoals voorzien op de opdrachtdocumenten 
uitgevoerd wordt met geprefabriceerde elementen, zijn de bepalingen van SB 260-25-8 geldig en is 
de uitvoeringsstudie hiervoor ten laste van de opdrachtnemer. 

Indien de opdrachtnemer wenst om een gedeelte van het ter plaatse gestort beton prefab uit te 
voeren indien dit toegelaten is, zal de opdrachtnemer zijn voorstel ter goedkeuring voorleggen aan 
de aanbestedende overheid. Pas na akkoord van de aanbestedende overheid, kan de opdrachtnemer 
deze geprefabriceerde elementen inzetten. 

Het geprefabriceerde beton wordt dan verrekend als ter plaatse gestort beton. 

De meerhoeveelheid beton en wapening ten opzichte van de oplossing uit de opdrachtdocumenten 
is ten laste van de opdrachtnemer. 

Alle noodzakelijke aanpassingen aan aansluitende elementen zijn ten laste van de opdrachtnemer. 

6.1.1.2.D.2 Brugdekplaat 
Het uitvoeren van een gedeelte van het ter plaatse gestort beton met van op de bouwplaats 
geprefabriceerde elementen is niet toegelaten. 

De opdrachtdocumenten bepalen, behalve voor brugdekplaten die meewerken als trekelement in de 
globale constructie, of het uitvoeren van een gedeelte van het ter plaatse gestort beton met in de 
fabriek geprefabriceerde breedplaten toegelaten is. 



 BETON, WAPENING EN BETONCONSTRUCTIES 

december 2021 standaardbestek 260 versie 2.0a 25-55 

Andere prefabelementen dan in de fabriek geprefabriceerde breedplaten zijn voor de uitvoering van 
de betonnen dekplaat niet toegelaten. 

Ingeval van brugdekplaten die meewerken als trekeklement in de globale constructie is het gebruik 
van geprefabriceerde breedplaten niet toegelaten. Dit is steeds het geval bij stalen bruggen van het 
type bowstring, vakwerk en varianten hierop met een betonnen dekplaat  

6.1.1.2.D.3 Overige constructiedelen (brugdekplaat uitgezonderd) 
Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen, is het niet toegelaten om een gedeelte van het ter 
plaatse gestort beton zoals voorzien op de opdrachtdocumenten met in de fabriek of op de 
bouwplaats geprefabriceerde elementen uit te voeren die niet als dusdanig zijn aangegeven op de 
opdrachtdocumenten. 

Indien de opdrachtdocumenten dit alsnog toelaten, geldt het volgende: 

- de opdrachtnemer legt zijn voorstel ter goedkeuring voor aan de aanbestedende overheid; 

- de voegen worden op technisch en esthetisch verantwoorde plaatsen gelegd en ter goedkeuring 
voorgelegd aan de aanbestedende overheid; 

- de randen (= zijkanten) van geprefabriceerde plaatelementen mogen niet zichtbaar zijn in de 
zichtbare dagvlakken van de afgewerkte constructie; 

- de geprefabriceerde elementen worden zo opgevat dat geen voegen van geprefabriceerde 
elementen grenzen aan oppervlakken waarop een waterdichte bekleding wordt aangebracht; 

- voor elke doorsnede bedraagt de verhouding van de oppervlakte van het geprefabriceerd beton 
ten opzichte van de totale oppervlakte maximaal 0,5; 

- sluitplaten, delen van brugdekvoegen en andere elementen die een vloeiende overgang met 
aangrenzende constructies verzekeren, mogen niet in de geprefabriceerde elementen worden 
ingewerkt; 

- de verbinding van de onderdelen in geprefabriceerd beton met het ter plaatse gestort beton 
wordt verzekerd door voldoende ruw beton en verbindingswapeningen. Indien 
stabiliteitstechnisch voor de samenwerking geen verbindingswapening vereist is, wordt een 
minimale constructieve verbindingswapening voorzien: hiervoor voorziet men staven van 
diameter 12 mm in een raster van 0,5 m x 0,5 m (met een minimum van 6 per geprefabriceerd 
element). Deze worden zowel in het geprefabriceerde gedeelte als in het ter plaatse gestorte 
beton voldoende verankerd; 

- voor op de bouwplaats geprefabriceerde onderdelen zijn de regels voor betondekking van ter 
plaatse gestort beton van toepassing. 

6.1.1.2.E BETONRANDEN WAAROVER VERKEER RIJDT 

De betonranden waarover verkeer rijdt, worden beschermd met ingebetonneerde stalen 
hoekprofielen met kwaliteit S235. Het staal is blank staal/thermisch verzinkt staal. De hoekprofielen 
worden in het beton verankerd met stalen ankerstrippen of -deuvels. De hoekprofielen en hun 
verankeringen worden uitgevoerd volgens de desbetreffende details in de opdrachtdocumenten.  

6.1.1.2.F OPENINGEN VOOR NUTSLEIDINGEN IN LANDHOOFDEN 

In de landhoofden worden openingen voorzien op de plaatsen die overeenstemmen met 
uitsparingen of openingen voor het leggen van leidingen buiten de landhoofden. Het aantal, de 
diameter en de ligging van de openingen zijn aangeduid in de opdrachtdocumenten. 

Deze openingen worden bij niet-gebruik door nutsleidingen langs de grondzijde van de landhoofden 
waterdicht afgesloten. 
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6.1.1.2.G BETONOPPERVLAKKEN WAAROP EEN WATERDICHTE BEDEKKING WORDT 
AANGEBRACHT 

Betonoppervlakken waarop een waterdichte bedekking wordt aangebracht worden uitgevoerd met 
een oppervlakteafwerking ‘speciaal‘ conform tabel F.4 van NBN EN 13670:2010. Voor deze 
oppervlakken worden de volgende bijkomende kenmerken gevraagd: 

- de horizontale betonoppervlakken, zoals o.a. de bovenkant van de brugdekplaten van
kunstwerken, worden nauwkeurig afgestreken en afgewerkt volgens de bepalingen van
SB 260-32-21.3.1.1. Zo nodig wordt de samenstelling van het beton aangepast aan deze
werkzaamheden. Er wordt voldaan aan de kenmerken vermeld in de opdrachtdocumenten;

- de verticale betonoppervlakken worden onmiddellijk na het ontkisten vlak en effen afgewerkt;

- de betonoppervlakken langs weerszijden van de stortnaden mogen onderling niet verspringen.

6.1.1.2.H NIVELLERINGSBETON 

Dit beton wordt samen met het beton van de brugdekplaat aangebracht. 

6.1.1.2.I AFWERKING VAN DE BETONOPPERVLAKKEN 

De bepalingen van SB 260-25-4.2 8.8 zijn van toepassing. 

Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen, worden de niet-zichtbare oppervlakken van de 
fundering uitgevoerd met een oppervlakteafwerking ‘basis‘ en de andere niet-zichtbare 
oppervlakken uitgevoerd met een oppervlakteafwerking ‘gewoon’.  

Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen, worden de zichtbare oppervlakken uitgevoerd met 
een oppervlakteafwerking ‘effen’. 

6.1.1.2.J NABEHANDELING 

De opdrachtdocumenten kunnen voor specifieke onderdelen een andere nabehandelingsduur dan 
deze bepaald in SB 260-25-4.2 8.5(7) bepalen. 

6.1.1.2.K MAATREGELEN TER VOORKOMING VAN THERMISCHE SCHEURVORMING 

De bepalingen van SB 260-25-4.2 8.5(16) zijn van toepassing. De opdrachtdocumenten kunnen 
bijkomende maatregelen bepalen. 

6.1.1.2.L TOLERANTIEKLASSE 

Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen is de tolerantieklasse 1 van toepassing. 

6.1.1.2.M BETONOPPERVLAKKEN DIE DIRECT BLOOTGESTELD WORDEN AAN VERKEER 

De opdrachtdocumenten bepalen de eisen voor de betonoppervlakken die direct blootgesteld 
worden aan verkeer. 

6.1.1.2.N OPVULLEN VOEGOPENING BIJ VLOTPLATEN 

De voegopening bij vlotplaten wordt opgevuld met warm verwerkt voegvullingsproduct volgens 
SB 250-3-16.1.1. 

6.1.1.2.O MAXIMALE SCHEURWIJDTE EN WATERDICHTHEIDSKLASSE 

Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen is voor alle constructie-elementen de maximale 
scheurwijdte en waterdichtheidsklasse zoals bepaald in SB 260-21-6.6.1 (7.3.1) van toepassing. 
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6.1.1.3 Wijze van uitvoering 

6.1.1.3.A WEERTYPES EN BIJHORENDE MAATREGELEN 

6.1.1.3.A.1 Definitie gemiddelde temperatuur Tgem 
Op de bouwplaats worden elke dag de minimum- en maximumluchttemperatuur vastgesteld. Dit kan 
bijvoorbeeld door middel van een minimum-maximumthermometer (zie figuur 25-6-3). Die wordt op 
1,50 m boven de grond geplaatst, is N-NW blootgesteld en door een luifel tegen regen en zon 
beschermd.  

 
Figuur 25-6-3: Eenvoudig kastje voor minimum-maximumthermometer 

De gemiddelde temperatuur (Tgem) is conventioneel gelijk aan het rekenkundig gemiddelde van de 
buitentemperaturen opgetekend om 7 u (minimum) en om 14.30 u (maximum). 

6.1.1.3.A.2 Weertypes 
Er worden zes weertypes onderscheiden, afhankelijk van de dagelijkse gemiddelde temperatuur en 
de dagelijkse minimumtemperatuur (zie NBN B 15-400:2015 (+AC:2016), figuur F.1-ANB). 

Bij weertype 0 tot en met II is de gemiddelde temperatuur boven de 0 °C. 

Bij de weertypes III tot en met V blijft de gemiddelde temperatuur onder de 0 °C. 

6.1.1.3.A.3 Maatregelen in functie van het weertype 
Wanneer de temperatuur (de gemiddelde en de minimale) minstens 5 °C bedraagt, heeft men te 
maken met weertype 0. Bij weertype 0 zijn er geen specifieke maatregelen te nemen in verband met 
vriesweer, omdat er geen sprake is van te lage temperatuur of vriesweer. 
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Het is niet toegelaten beton te storten wanneer de gemiddelde temperatuur onder de 0 °C is, met 
andere woorden bij weertype III (matige vorst), IV (strenge vorst) of V (zeer strenge vorst) wordt er 
bij werken in de openlucht geen beton gestort. 

Bij weertype I (geen vorst) of II (lichte nachtvorst en/of vorst ‘s ochtends) wordt er in de openlucht 
geen beton gestort, tenzij de opdrachtnemer een voorafgaand betononderzoek heeft opgesteld 
waaruit blijkt dat de betonkwaliteit (oa. druksterkte en duurzaamheid) gegarandeerd is. 

Wanneer tijdens de uitvoering van de werken vriesweer wordt verwacht (van 1 oktober tot 15 april) 
stelt de opdrachtnemer sowieso een gefundeerd betononderzoek op dat hij ter aanvaarding voorlegt 
aan de aanbestedende overheid. 

De aanbestedende overheid zal bij de beoordeling van het voorgelegd voorafgaand betononderzoek 
vooral letten op de vooruitgang van het werk in de beste voorwaarden en op de voorziene 
beschermingsmaatregelen. 

Het werk kan door de aanbestedende overheid worden onderbroken op grond van de overige 
weersverschijnselen (hevige wind, sneeuwval enz.). Werkonderbrekingen moeten worden beperkt 
door het treffen van geschikte maatregelen zoals sneeuwruimen, plaatsen van windschermen enz. 

Voor het bepalen van de nodige voorzorgsmaatregelen zijn de volgende factoren belangrijk: 

- de weersomstandigheden tijdens en na het storten, namelijk temperatuur en wind (a); 

- de vorm van de constructie (b); 

- het bekistingsmateriaal (hout of metaal)(c); 

- de betonsamenstelling (d). 

a) De weersomstandigheden tijdens en na het storten, namelijk temperatuur en wind  

Er is te allen tijde gekend welk weertype het is. Het weertype (en eventueel het voorafgaand 
betononderzoek door de opdrachtnemer) zal bepalen of er bij vriesweer beton mag worden gestort. 
De regel blijft dat de gemiddelde temperatuur minstens + 5 °C moet bedragen gedurende 72 uur na 
het storten en dat er geen bescherming meer nodig is van zodra het beton 5 N/mm² druksterkte 
bereikt.  

De controle van de betonsterkteontwikkeling is verplicht; dit gebeurt op bouwplaatskubussen (of aan 
de hand van een andere methode die aanvaard is door de aanbestedende overheid) onmiddellijk 
vóór het ontkisten.  

Wanneer de gemiddelde temperatuur tussen 0 °C en 5 °C ligt, zullen extra bouwplaatskubussen, die 
in dezelfde omstandigheden als het kunstwerk worden gemaakt en bewaard, worden genomen om 
aan te tonen dat de druksterkte 5 N/mm² bereikt heeft; indien er gebruik wordt gemaakt van een 
andere, aanvaarde methode dan bouwplaatskubussen is er hierbij ook de mogelijkheid om de 
sterkte-evolutie op te volgen. 

De bescherming van het jonge beton gebeurt conform NBN EN 13670:2010 en NBN B 15-400:2015 
(+AC:2016)(§8.5). De invloed van koude en van de afkoeling van het beton op de bouwplaats mogen 
niet worden onderschat. De temperatuur enkele uren na het storten zal daarbij vaak meer bepalend 
zijn dan de temperatuur op het moment van het storten. Hierbij komt nog de invloed van de wind die 
een pas gestort beton gemakkelijk kan doen bevriezen. Nachtvorst en/of sterke wind kunnen ervoor 
zorgen dat het voorziene ontkistingsmoment niet kan worden gehaald en dat het ontkisten moet 
worden uitgesteld. 

b) De vorm van de constructie 
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Een vloerplaat met een groot oppervlak is gevoeliger voor afkoeling dan een aan drie zijden bekiste 
balk. Ook de wind heeft een sterk afkoelende invloed. De opdrachtnemer houdt hier rekening mee in 
zijn planning en bij zijn betononderzoek 

c) Het bekistingsmateriaal (hout of metaal) 

Wegens de betere warmte-isolerende eigenschappen van hout t.o.v. metaal en de grotere 
materiaaldikte bieden houten bekistingen een betere bescherming tegen afkoeling. Bij koud en 
winderig weer zijn metalen bekistingen overdag bij het betonstorten zeer koud en hun temperatuur 
daalt nog verder tijdens de nacht. Hierdoor is de kans groot dat de volgende morgen niet kan worden 
ontkist of dat het betonoppervlak bij het ontkisten beschadigd wordt. 

De invloed van de bekisting kan worden verbeterd door ze te verwarmen, hetzij door een elektrisch 
systeem, hetzij door warmelucht- of watercirculatie tussen dubbele wanden. Indien de 
opdrachtnemer andere warmte-isolerende bekistingstechnieken heeft, kunnen deze in zijn dossier 
ook ter aanvaarding worden voorgelegd. 

d) De betonsamenstelling 

Bij het storten van beton tijdens de winterperiode (van 1 oktober tot 15 april) is het aangeraden een 
cement te gebruiken dat veel hydratatiewarmte ontwikkelt, namelijk cement van de sterkteklassen 
42,5 R, 52,5 of zelfs 52,5 R. Het in ons land courant gebruikte cement van deze sterkteklassen is 
portlandcement (CEM I). Wegens de geringe hydratatiewarmte van hoogovencement (CEM III) is het 
gebruik hiervan niet aangeraden vanaf weertype I. Portland-composietcement (CEM II/A-M en CEM 
II/B-M) en composietcement (CEM V/A) zijn eveneens niet aangeraden vanaf weertype I. 

Bij het aanmaken van beton tijdens de winter wordt in eerste instantie de hoeveelheid 
aanmaakwater beperkt tot het strikte minimum door te kiezen voor 
plastificeerders/waterreduceerders of voor superplastificeerders/sterke waterreduceerders. Beide 
soorten hulpstoffen maken het mogelijk de hoeveelheid aanmaakwater te beperken bij gelijk 
blijvende verwerkbaarheid. 

Afhankelijk van het weertype kan vervolgens een beroep worden gedaan op verhardingsversnellers 
(CaCl2 is niet toegelaten). Hiermee wordt de ontwikkeling van de aanvangssterkte versneld, met of 
zonder wijziging van de bindingstijd. 

Het zand en het grind mogen niet bevroren zijn. Ze worden best opgeslagen in silo’s of afgedekt met 
dekzeilen. Indien mogelijk worden ze op de meest zonnige plaats bewaard. Indien ze toch bevroren 
zijn, kan er met stoom worden ontdooid. 

Het mengen en verwerken van het beton is ook een belangrijk aandachtspunt bij de 
voorzorgsmaatregelen om bij vriesweer beton te kunnen storten. 

Het aanmaakwater mag tot 80 °C worden opgewarmd. Het wordt gemengd met de granulaten 
alvorens het cement wordt toegevoegd. Het is ook aan te bevelen de transportafstand van het beton 
te beperken, het transport zo snel mogelijk te laten verlopen en zo groot mogelijke volumes te 
vervoeren. 

De wapening en de stortnaden moeten vrij zijn van sneeuw en ijs; ontdooien kan nodig zijn (bv. met 
stoom). 

Na het storten wordt het beton zo snel mogelijk afgewerkt en beschermd. Beschermen van het verse 
of het jonge beton gebeurt door: 

- afdekken; 

- gebruiken van speciale verwarmde bekisting, eventueel in combinatie met afdekken; 

- opbouwen van een beschermende ruimte in combinatie met verwarmen; in dat geval kan er ook 
met stoom worden verwarmd, waardoor het te snel uitdrogen van het beton beperkt wordt; 
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- toepassen van een goede curing, zeker bij nachtvorst aan de grond. 

De beschermingsmaterialen zijn voldoende stevig, ze kunnen weerstaan aan regen en sneeuw 
(m.a.w. vochtbestendig) en ze zijn warmte-isolerend. 

Het kan aangewezen zijn over de betonconstructie een ruimte af te sluiten met dekzeilen op steunen 
die aan de wind kan weerstaan, en de aldus afgesloten ruimte te verwarmen (warmeluchtkanonnen 
enz.). 

Het te snel uitdrogen van het beton bij verwarmen is te vermijden.  

De bescherming wordt zodanig geleidelijk verwijderd dat het beton niet meer dan 10 °C per uur 
afkoelt. De oppervlaktetemperatuur van het beton mag op het ogenblik dat de bescherming 
verwijderd wordt, in geen geval +30 °C overschrijden. 

Indien ondanks het nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen toch nog schade wordt gevreesd of 
vastgesteld, worden na de dooi de volgende acties genomen: 

- het beton visueel onderzoeken; 

- twee fenomenen zijn mogelijk, namelijk het bevriezen van verse, niet-gebonden betonspecie en 
het bevriezen van beton waarvan de binding beëindigd is: 

- indien het water in de betonspecie bevriest, dan kan de uitzetting worden opgenomen door 
het nog plastische beton; het resultaat hiervan is dat het beton als het ware uit de bekisting 
rijst; na verharding resulteert dit in een zeer slechte betonkwaliteit, omdat het beton 
onvoldoende verdicht is; 

- voor jong beton drijft de uitzetting van het water het zand en de granulaten uiteen en wordt 
de structuur van de cementsteen vernield; dit resulteert in een beton met een zeer geringe 
sterkte, een typisch schadebeeld van bevroren jong beton is onder meer een oppervlak met 
loszittende granulaten; 

- de beschadigde delen volledig afkappen; 

- de aansluitvlakken opruwen, reinigen en bevochtigen (dit vlak moet eveneens proper zijn, vrij van 
cementmelk en natgemaakt tot aan verzadiging). 

6.1.2 Meetmethode voor hoeveelheden 

De hoeveelheid beton wordt uitgedrukt in m³. 

Bij de meting van de uitgevoerde betonhoeveelheid wordt eenvoudig het volume van beton bepaald, 
waarbij geen vermindering in rekening wordt gebracht voor de volumes die worden ingenomen door 
het betonstaal en het voorspanstaal, de hoeklatten en de uitsparingen kleiner dan 50 dm³. 

Het nivelleringsbeton wordt uitgedrukt als een globale prijs. 

6.1.3 Controles op beton 

6.1.3.1 Inleiding 

De controles op het ter plaatse gestort beton bestaan erin om enerzijds na te gaan of het verwerkte 
beton de beoogde effectieve druksterkte haalt (in functie van de verschillende belastingsfasen) en 
anderzijds of het beton voldoet aan de gestelde conformiteitseisen. 

6.1.3.2 Verdeling in loten en steekproefplannen 

De betonwerken van een aanneming worden verdeeld in loten. 
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De aanvaarding door de aanbestedende overheid gebeurt per lot en rekening houdend met de 
resultaten bepaald op monsters genomen uit deze loten. Dit ontslaat de betonproducent echter niet 
van zijn verplichtingen in het kader van zijn certificatie. 

Indien de verdeling in loten niet wordt aangegeven in de opdrachtdocumenten, bepaalt de 
aanbestedende overheid de loten voor de controle van de druksterkte vóór de aanvang van het 
storten, na overleg met de opdrachtnemer en rekening houdend met: 

- de druksterkteklasse en de samenstelling van het beton; 

- de structuur van het bouwwerk; 

- het stortprogramma; 

- het volume (niet meer dan 400 m³ en niet meer dan het stortklaar beton geleverd binnen een 
week). 

De verdeling in loten voor de controle van de W/C-factor stemt overeen met de verdeling hierboven 
voorzien voor de controle op de druksterkte en wordt verder onderverdeeld zodat het volume niet 
groter is dan het stortklaar beton geleverd binnen één dag. 

De opdrachtnemer verwittigt de aanbestedende overheid bij elke wijziging van de 
betonsamenstelling, van de producent, van de bereidingswijze of van de uitvoeringsomstandigheden. 

Bij elke wijziging kan de aanbestedende overheid de verdeling in loten wijzigen. 

De monstername, het beproevingsschema en de conformiteitscriteria van het geleverd beton zijn 
vastgelegd in de volgende paragrafen. 

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het nemen van de steekproeven zoals vastgelegd in de 
steekproefplannen. 

Bij een monstername voor de controle van de effectieve druksterkte worden uit een monster 
voldoende bouwplaatsproefstukken genomen zodat alle nodige proeven kunnen worden uitgevoerd 
totdat alle karakteristieken zijn aangetoond. 

De steekproefplannen voor de conformiteitscontrole (druksterkte en W/C-factor) worden door de 
aanbestedende overheid opgesteld in overleg met de opdrachtnemer. 

6.1.3.3 Monstername  

6.1.3.3.A ALGEMEEN 

De monstername gebeurt overeenkomstig NBN EN 12350-1:2019. 

Het nemen van de monsters, het vervaardigen van de proefstukken en het verzenden ervan naar het 
laboratorium is ten laste van de opdrachtnemer.  

De proefstukken worden geïdentificeerd. Er wordt een lijst bijgehouden waarop is aangegeven welk 
onderdeel van de constructie overeenstemt met iedere monstername. 

6.1.3.3.B MONSTERNAME VOOR DE CONTROLE VAN DE EFFECTIEVE DRUKSTERKTE 

Het steekproefplan voor de bouwplaatsproefstukken wordt door de opdrachtnemer opgesteld. Hij 
legt het vóór de aanvang van de betonwerken aan de aanbestedende overheid ter goedkeuring voor. 
Hierbij wordt het aantal bouwplaatsproefstukken vastgelegd rekening houdend met de aard van de 
constructie, de bouwplaatsomstandigheden (bijvoorbeeld in de winterperiode), de belastingsfasen, 
de kennis en ervaring opgedaan met de gebruikte betonsamenstelling (de sterkte-ontwikkeling, …) 
enz. Het ogenblik van de monstername wordt door de aanbestedende overheid bepaald. 

6.1.3.3.C MONSTERNAME VOOR DE CONFORMITEITSCONTROLE 
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De monsters van elk lot worden genomen uit verschillende betonmolenvullingen. De tijdstippen 
waarop de monsternames geschieden, worden zo gelijkmatig mogelijk over de stortperiode van een 
lot verdeeld. 

6.1.3.3.C.1 Druksterkte 
Bij een monstername voor de controle van de conformiteit van de druksterkte worden uit één 
monster enerzijds twee proefstukken vervaardigd om beproefd te worden op 28 dagen ouderdom en 
anderzijds twee proefstukken voor de tegenproef. De druksterkte van het monster is gelijk aan het 
gemiddelde resultaat van de drukproeven uitgevoerd op de eerste twee proefstukken op 28 dagen 
ouderdom. 

6.1.3.3.C.2 W/C-factor 
Per lot wordt de W/C-factor bepaald. Indien de opdrachtnemer gebruik wil maken van zijn recht op 
tegenproeven, moet het volume beton per monstername voldoende groot zijn voor twee bepalingen 
van de W/C-factor, één voor de eigenlijke proef en één voor de tegenproef. 

6.1.3.4 Druksterkte-eisen bouwplaatskubussen 

De kosten van de proeven op de bouwplaatsproefstukken zijn steeds ten laste van de 
opdrachtnemer. 

Hierna worden voor kubussen met een ribbe van 150 mm waarden gespecificeerd die voor 
normaalbeton met een druksterkteklasse van minstens C25/30 van toepassing zijn voor verschillende 
belastingsfasen. 

Indien de minimumwaarde voor de druksterkte van de bouwplaatskubussen nergens anders in de 
opdrachtdocumenten wordt vermeld, is ze als volgt: 

- voor het wegnemen van de verticale bekistingen van kolommen, pijlers, wanden en zijkanten van 
balken: 15,0 N/mm²; 

- voor het wegnemen van de horizontale bekistingen met behoud van stempels (balken, 
vloerplaten): 20,0 N/mm²; 

- voor het wegnemen van alle stempels en schoren 30,0 N/mm²; 

- bij het storten van de funderingszool op in de grond gevormde heipalen of boorpalen: 
20,0 N/mm²; 

- bij het aanspannen van naspankabels op voorgebogen liggers voor kunstwerken: 50,0 N/mm²; 

- bij het aanbrengen van de volledige en definitieve voorspanning van ter plaatse gestorte 
kunstwerken in voorgespannen beton: 50,0 N/mm²; 

- bij het aanbrengen van de steunpuntsregeling of de voorspanning bij gemengde brugliggers staal-
beton: 50,0 N/mm². 

De bouwplaatsproefstukken worden onmiddellijk vóór de belasting beproefd op initiatief van de 
opdrachtnemer. 

De resultaten van de drukproeven op de bouwplaatsproefstukken (zo nodig herleid tot deze voor 
kubussen met een ribbe van 150 mm) moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: 

- geval van resultaten op 1 of 2 proefstukken: 
Ieder individueel resultaat is ten minste gelijk aan de hierboven gespecificeerde waarde. 
Geval van resultaten op 3 of meer dan 3 proefstukken: 

- het rekenkundig gemiddelde van alle resultaten is ten minste gelijk aan de hierboven 
gespecificeerde waarde; 
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- ieder individueel resultaat is ten minste gelijk aan 80 % van de hierboven gespecificeerde 
waarde en ook ten minste gelijk aan de gespecificeerde waarde verminderd met 6 N/mm². 

Indien de bouwplaatsproefstukken niet voldoen aan de voorwaarden vastgelegd in de 
opdrachtdocumenten of zoals hierboven vermeld, wordt de belasting van het element verdaagd. Het 
ogenblik van de belasting wordt bepaald, hetzij door een proef op één of meerdere 
reservebouwplaatsproefstukken, hetzij door monsternames in de massa, hetzij rekening houdend 
met de gegevens over de sterkte-ontwikkeling van het gebruikte beton. 

Indien de resultaten ongunstig blijven, wordt het betrokken betonvolume geweigerd. 

De verhardingsgraad van het beton mag ook op een alternatieve methode (ter vervanging van 
bouwplaatskubussen) aangetoond worden, deze methode wordt voorafgaandelijk door de 
aanbestedende overheid goedgekeurd. 

6.1.3.5 Conformiteitscontrole voor de druksterkte 

De kosten van de proeven voor de conformiteitscontrole van de druksterkte zijn steeds ten laste van 
de aanbestedende overheid. 

Voor beton van druksterkteklassen tot en met C25/30 enerzijds en voor kleinere loten beton (< 150 
m³) van een hogere druksterkteklasse anderzijds 

- n = 3 monsters per lot; druksterkten fc1, fc2 en fc3; 

- conformiteitscriteria: 
𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐 ≥ 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐 + 1 
𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐  ≥  𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐 − 4 voor i = 1, 2 en 3 
waarbij  𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐 = de gemiddelde druksterkte van de n = 3 monsters; 
            𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐 = de individuele druksterkte van elk van de 3 monsters; 
      𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐 = de gespecificeerde karakteristieke druksterkte. 

Voor beton van druksterkteklasse C30/37 en hoger met loten van minstens 150 m³ 

- n = 6 monsters per lot; druksterkten fc1 tot fc6; 

- conformiteitscriteria : 
𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐 ≥ 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐 + 2 
𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐  ≥  𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐 − 4 voor i = 1 tot 6 
waarbij  𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐 = de gemiddelde druksterkte van de n = 6 monsters; 
            𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐 = de individuele druksterkte van elk van de 6 monsters; 
      𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐 = de gespecificeerde karakteristieke druksterkte. 

Sterkte-ontwikkeling 

Indien om een of andere reden de proeven voor de conformiteitscontrole op een andere ouderdom 
dan 28 dagen worden uitgevoerd, wordt het resultaat omgerekend naar de waarde op een 
ouderdom van 28 dagen volgens de karakteristieken van de sterkte-ontwikkeling eigen aan het 
gebruikte mengsel. 

Indien deze karakteristieken niet bekend zijn, worden ze door en op kosten van de opdrachtnemer 
bij voorkeur voorafgaandelijk bepaald aan de hand van een proevenreeks waarbij telkens 3 
proefstukken ten minste op de volgende ouderdommen beproefd worden : 7 - 14 - 21 - 28 - 42 - 56 - 
90 dagen. De gemiddelden van elke 3 waarden worden in grafiek uitgezet en door lijnstukken 
verbonden. De bepaling van de tussengelegen waarden gebeurt door lineaire interpolatie. De 
sterkte-ontwikkelingscoëfficiënt voor het gebruikte mengsel na t dagen is het quotiënt van de 
druksterkte op t dagen en de druksterkte op 28 dagen. Deze coëfficiënt wordt gebruikt om resultaten 
op andere ouderdommen om te rekenen naar waarden op 28 dagen. 
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De informatie over de sterkte-ontwikkeling kan ook worden gebruikt voor het volgen van de sterkte-
ontwikkeling van het gestorte beton, indien er geen of onvoldoende bouwplaatsproefstukken 
voorhanden zijn. In dat geval wordt rekening gehouden met de tragere verharding bij temperaturen 
lager dan 20°C. Hiervoor kan het begrip "fictieve ouderdom" worden ingevoerd, dat van toepassing is 
op voorwaarde dat de temperatuur van de betonspecie gedurende de eerste 72 uur nooit lager was 
dan 0 °C. 

De fictieve ouderdom wordt berekend door aan elke kalenderdag een rijpheidscoëfficiënt k kleiner 
dan of gelijk aan 1 te geven, rekening houdend met de gemiddelde temperatuur tm van het beton 
gedurende die dag. Behoudens verantwoording wordt als temperatuur van het beton die van de 
omgevende lucht genomen. 

De gemiddelde temperatuur tm van een dag is conventioneel gelijk aan het rekenkundig gemiddelde 
van de maximum- en de minimumtemperatuur opgetekend op die dag. Een maximum-
minimumthermometer meet de temperatuur ter plaatse van de bouwplaatsproefstukken. 

Indien men niet beschikt over rijpheidscoëfficiënten van het werkelijk gestorte beton, gaat men uit 
van de volgende waarden : 

- bij gemiddelde temperaturen van -10 °C tot en met +10 °C: 
k = 0,3 [1 + (tm/10)]; 

- bij gemiddelde temperaturen tussen +10 °C en +20 °C: 
k = 0,2 [1 + (tm/5)]; 

- bij gemiddelde temperaturen van 20 °C en hoger: 
k = 1. 

6.1.3.6 Conformiteitscontrole W/C-factor 

De W/C-factor wordt bepaald volgens de methode beschreven in SB 260-25-1.4.1. De meetfout bij 
deze methode wordt begroot op 0,02. 

Indien een bepaling niet onmiddellijk kan uitgevoerd worden, voegt men om de binding te 
voorkomen een sacharoseoplossing toe, zoals bepaald in SB 260-25-1.4.1.4. 

De kosten van de proeven voor de bepaling van de W/C-factor zijn steeds ten laste van de 
opdrachtnemer. 

Voor de controle van de conformiteit wordt uitgegaan van de waarden bekomen bij de eigenlijke 
proeven. De W/C-factor wordt uitgedrukt met 2 decimalen.  

Het conformiteitscriterium is : 

Elke individuele waarde moet voldoen aan de eis horend bij de specificatie (bijlage F van 
NBN EN 206:2013+A2:2021 en NBN B 15-001:2018). 

6.1.4 Kortingen wegens minderwaarde 

6.1.4.1 Algemeen 

Indien niet aan alle van toepassing zijnde conformiteitscriteria is voldaan, wordt het betrokken lot 
geweigerd. Het overeenstemmend onderdeel van de constructie wordt door de opdrachtnemer op 
zijn kosten verwijderd en hermaakt. 

De opdrachtnemer kan aan de aanbestedende overheid tegenproeven voorstellen voor de criteria 
waaraan niet is voldaan. 

De resultaten van de tegenproeven bepalen uiteindelijk of er al dan niet aan de desbetreffende 
conformiteitscriteria is voldaan. 
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Indien de tegenproeven bestaan uit drukproeven, worden de resultaten herleid tot waarden geldig 
op 28 dagen ouderdom. Dit gebeurt door de aanvrager van de tegenproeven en op zijn kosten 
volgens de methode beschreven onder SB 260-25-5.4.3.5. 

Wanneer er geen tegenproeven gebeuren, wanneer de resultaten van de tegenproeven eveneens 
ontoereikend zijn of wanneer de resultaten niet op een voor de aanbestedende overheid 
bevredigende wijze kunnen worden herleid tot waarden geldig op 28 dagen ouderdom, kan de 
aanbestedende overheid het beton toch aanvaarden indien de opdrachtnemer op zijn kosten 
aantoont dat de veiligheid en de duurzaamheid van de constructie gewaarborgd zijn. Alleen de 
aanbestedende overheid beslist over het al dan niet aanvaarden. Bij het onderzoek zal de bestaande 
informatie over het beton van het betrokken lot worden aangevuld met een bijzonder onderzoek dat 
meerdere elementen zal omvatten, zoals: 

- resultaten van de conformiteitscontrole door de producent; 

- resultaten verkregen bij de proeven op de reservebouwplaatsproefstukken, indien die bestaan; 

- monsternames in de massa; 

- niet-destructief onderzoek van het beton; 

- onderzoek van de resultaten van de belastingsproeven; 

- berekeningsnota's. 

Indien de aanbestedende overheid uit dit bijzonder onderzoek besluit dat het beton kan worden 
aanvaard, wordt voor het desbetreffende lot een minderwaarde toegepast. 

Indien aan meerdere conformiteitscriteria niet wordt voldaan, bestaat de minderwaarde uit de som 
van de minderwaarden zoals bepaald per criterium. 

De totale minderwaarde wordt beperkt tot de prijs van de volledige post van het beton van het 
betrokken lot. 

Voor de berekening van de minderwaarden wordt uitgegaan van de resultaten van de tegenproeven 
(herleid tot waarden geldig op 28 dagen ouderdom) indien er werden uitgevoerd, zoniet gaat men uit 
van de resultaten van de eigenlijke proeven. 

In het geval van BENOR-beton wordt de certificeringsinstelling (BE-CERT) op de hoogte gebracht 
wanneer aan bepaalde conformiteitscriteria niet werd voldaan, zodat de nodige maatregelen kunnen 
worden genomen tegenover de producent zoals voorzien in de BENOR-reglementering.  

Toelichting : De afdeling Expertise Beton en Staal van de Vlaamse Overheid, departement Mobiliteit 
en Openbare Werken vertegenwoordigt de Vlaamse overheid in deze certificeringsinstelling. De 
melding aan de certificeringsinstelling kan via deze afdeling gebeuren. 

6.1.4.2 Minderwaarden indien niet aan de conformiteitscriteria voor de druksterkte voldaan 
is 

Indien niet aan de conformiteitscriteria voor de druksterkte voldaan is en indien de aanbestedende 
overheid uit het bijzonder onderzoek besluit dat het desbetreffende beton toch kan worden 
aanvaard, worden minderwaarden toegepast zoals hierna bepaald. Alle minderwaarden afgeleid uit 
een ontoereikende druksterkte (voor de gemiddelde waarde en voor de individuele resultaten) 
worden gecumuleerd. 

3 monsters per lot 

- De gemiddelde druksterkte 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐 is lager dan de opgelegde waarde 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐 + 1. 

De minderwaarde is: 𝑀𝑀𝑔𝑔 = 𝑃𝑃.𝑉𝑉. �(𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐+1)− 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐
0,2(𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐+1) �

2
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P is gelijk aan de contractuele eenheidsprijs van het beton van de opmetingsstaat; 
V is het volume van het betrokken lot. 

- Eén of meerdere resultaten 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐 zijn kleiner dan de toegelaten ondergrens 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐 − 4. 
Per resultaat lager dan de toegelaten ondergrens bedraagt de minderwaarde: 

𝑀𝑀𝑐𝑐 = 𝑃𝑃.𝑉𝑉. �
(𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐 − 4) −  𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐

0,3 (𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐 − 4) �
2

 

6 monsters per lot 

- De gemiddelde druksterkte 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐 is lager dan de opgelegde waarde 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐 + 2. 

De minderwaarde is: 𝑀𝑀𝑔𝑔 = 𝑃𝑃.𝑉𝑉. �(𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐+2)− 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐
0,2(𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐+2) �

2
 

P is gelijk aan de contractuele eenheidsprijs van het beton van de opmetingsstaat; 
V is het volume van het betrokken lot. 

- Eén of meerdere resultaten 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐 zijn kleiner dan de toegelaten ondergrens 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐 − 4. 
Per resultaat lager dan de toegelaten ondergrens bedraagt de minderwaarde: 

𝑀𝑀𝑐𝑐 = 𝑃𝑃.𝑉𝑉. �
(𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐 − 4) −  𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐

0,3 (𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐 − 4) �
2

 

6.1.4.3 Minderwaarden indien niet aan het conformiteitscriterium voor de W/C-factor 
voldaan is 

Indien niet aan het conformiteitscriterium voor de W/C-factor voldaan is en indien de 
aanbestedende overheid uit het bijzonder onderzoek besluit dat het desbetreffende beton toch kan 
worden aanvaard, worden minderwaarden toegepast zoals hierna bepaald. Alle minderwaarden 
afgeleid uit een te hoge W/C-factor worden gecumuleerd. 

Zij y het beschikbare resultaat van de W/C-factor voor een bepaald lot en F de volgens de 
omgevingsklasse gespecificeerde waarde voor de W/C-factor. 

Het resultaat is hoger dan de toegelaten bovengrens F. 

Per resultaat hoger dan de toegelaten bovengrens bedraagt de minderwaarde: 𝑀𝑀 = 𝑃𝑃.𝑉𝑉. �𝑦𝑦−𝐹𝐹
0,4 𝐹𝐹

� 

6.2 Injectiesysteem voor afdichting van stortnaden, hernemingsnaden en doorvoeringen 

6.2.1 Beschrijving 

Het afdichten van stortnaden, hernemingsnaden en doorvoeringen ter verwezenlijking van de 
waterdichtheid wordt uitgevoerd met een injectiesysteem. 

Het injectiesysteem voor afdichting van stortnaden, hernemingsnaden en doorvoeringen omvat: 

- het leveren en plaatsen van de injectiekanalen; 

- het (meermaals) injecteren van de kanalen; 

- het leegmaken van het injectiekanaal; 

- alle bijhorende werken en leveringen. 

6.2.1.1 Kenmerken van de uitvoering 

6.2.1.1.A LOCATIE  
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De opdrachtdocumenten bepalen de plaatsen waar afdichting met een injectiesysteem noodzakelijk 
is en dus een injectiekanaal aangebracht wordt voor het verwezenlijken van de waterdichtheid van 
deze stortnaad, hernemingsnaad of doorvoering. 

De opdrachtnemer zorgt voor een oordeelkundige plaatsing van het injectiekanaal zodat een 
gelijkmatige verspreiding over de gehele lengte van de stortnaad, de hernemingsnaad of de 
doorvoering kan gerealiseerd worden. 

6.2.1.1.B OPBOUW EN MATERIAALBESCHRIJVING VAN DE INJECTIEKANALEN 

Het injectiekanaal heeft een ronde doorsnede en is zodanig versterkt dat het kanaal niet kan worden 
platgedrukt. 

Het injectiekanaal is zodanig opgebouwd dat het zelfs de fijnste cementdeeltjes tijdens het 
betonstorten filtreert en voorkomt dat het injectiekanaal tijdens het betonstorten dichtslibt. 
Anderzijds moet het wel de injectiespecie doorlaten tijdens het injecteren. 

Het injectiekanaal heeft een maximumlengte van 10 m. 

Het systeem omvat eveneens kunststofeindstukken en kunststoftussenstukken waarlangs het 
injectiehars geïnjecteerd wordt. 

Voor de aanvang van de werken maakt de opdrachtnemer aan de aanbestedende overheid een nota 
over die het injectiesysteem beschrijft dat hij zal gebruiken. 

6.2.1.1.C VERWERKING VAN DE INJECTIEKANALEN 

De injectiekanalen worden in lengten van maximaal 10 m afgerold en door middel van stalen beugels 
met een staalnagel in het midden van de stortvoeg aangebracht. De uiteinden steken op een 
bereikbare plaats uit het beton en worden in een waterdichte ruimte/doos verwerkt in de 
constructie. 

De eindstukken van twee opeenvolgende injectiekanalen worden in overlapping geplaatst waardoor 
de continuïteit van het injectiekanaal wordt verzekerd. 

6.2.1.1.D INJECTIE VAN DE INJECTIEKANALEN 

Na het betonneren wordt het injectiekanaal met een injectiehars geïnjecteerd waardoor een 
waterdichte stortnaad, hernemingsnaad of doorvoering wordt verkregen. 

Het injecteren gebeurt bij voorkeur in een laat stadium zodat zettingen, krimpscheuren enz. zich 
hebben kunnen voordoen. 

Na de injectie wordt het injectiekanaal opnieuw leeggemaakt zodat het in een latere fase opnieuw 
kan gebruikt worden. 

6.2.2 Meetmethode voor hoeveelheden 

De hoeveelheden worden opgegeven per strekkende meter stortnaad, hernemingsnaad of 
doorvoering. 

6.3 Gestructureerde bekisting 

6.3.1 Beschrijving 

Gestructureerde bekisting wordt gebruikt om een bekistingsvlak een driedimensionale structuur te 
geven. 

Gestructureerde bekisting omvat: 



BETON, WAPENING EN BETONCONSTRUCTIES 

25-68 standaardbestek 260 versie 2.0a december 2021 

- het bekleden van de steunbekisting met een reliëfpatroon; 

- alle bijhorende werken en leveringen. 

6.3.1.1 Kenmerken van de uitvoering 

6.3.1.1.A LOCATIE 

In de opdrachtdocumenten zijn de vlakken van de constructiedelen aangeduid waaraan een 
driedimensionale structuur zal worden gegeven door middel van een gestructureerde bekisting. 

6.3.1.1.B TYPE GESTRUCTUREERDE BEKISTING 

De textuur wordt bekomen door het beton te storten in een decoratieve, uitsluitend daarvoor 
ontworpen bekisting. 

In de steunbekisting wordt de binnenzijde bekleed met speciale matrijzen/structuurmatten met 
reliëfpatroon, die de structuur op het beton overdragen. 

De structuur die bij het ontkisten bekomen wordt, biedt een onregelmatig reliëf van ± 5 tot 20 mm 
diepte.  

De opdrachtdocumenten bepalen de vormgeving naargelang het esthetische aspect dat is te 
verschaffen aan het beton. De opdrachtnemer legt de voorgestelde vormgeving ter goedkeuring 
voor. 

De naden tussen de afzonderlijke matrijzen/structuurmatten worden hetzij verlijmd, hetzij met een 
aangepaste gietpasta afgedicht. 

Om het ontkisten te vergemakkelijken zullen de matrijzen/structuurmatten worden bestreken met 
een ontkistingsproduct dat door de leverancier van de matrijzen/structuurmatten goedgekeurd 
wordt en wordt aangebracht in de door de fabrikant voorgeschreven dosering.  

6.3.2 Meetmethode voor hoeveelheden 

De hoeveelheden worden opgegeven per vierkante meter gestructureerde bekisting (m²). 

6.4 Ter plaatse gestort zichtbeton 

6.4.1 Beschrijving 

Het ter plaatse gestort zichtbeton omvat: 

- het plaatsen van de stellingen, de schoringen en bekistingen; 

- het bestrijken met epoxylijm van de stortnaden tussen oud en nieuw beton; 

- het leveren en storten van het beton; 

- het trillen, nabehandelen; 

- alle extra werken en leveringen noodzakelijk om tot een afwerkingsgraad speciaal te komen; 

- het verwijderen van de stellingen, de schoringen en bekistingen; 

- in voorkomend geval, het creëren van de uitsparingen en het desgevallend afdichten van deze 

- uitsparingen met metselwerk; 

- het aanleggen van de greppels in de landhoofden; 

- in voorkomend geval, het waterdicht afsluiten van openingen voor nutsleidingen langs de 

- grondzijde van de landhoofden bij eventueel niet gebruik door nutsleidingen; 
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- in voorkomend geval, het waterdicht maken van stortnaden waarover een drukverschil kan 

- optreden; 

De delen van de betonoppervlakken die uitgevoerd worden met een speciale afwerking (zichtbeton) 
worden aangeduid op de opdrachtdocumenten. 

6.4.1.1 Materialen 

Het beton voldoet aan de bepalingen van SB 260-25-1. 

De betonsamenstelling wordt bepaald rekening houdend met de eisen van het zichtbeton. 

6.4.1.2 Definitie zichtbeton en plan van aanpak 

Zichtbeton is ter plaatse gestort beton met een oppervlak dat zichtbaar gelaten wordt en waarbij 
esthetische eisen worden gesteld aan het zichtbare oppervlak. 

Het soort zichtbeton en de zichtbetonklasse ter bepaling van de esthetische aspecten van het 
zichtbeton en de eisen voor de kenmerken: textuur, het aantal en grootte van de luchtbellen, de 
homogeniteit van de tint en de tolerantie op de verschillende vormelementen is volgens 
NBN B 15-007:2018. 

De opdrachtnemer legt voorafgaandelijk ter goedkeuring een plan van aanpak voor aan de 
aanbestedende overheid. Dit plan omvat de plannen met de bekisting en de 
ondersteuningsconstructies en opsomming van alle bijkomende maatregelen met betrekking tot het 
behalen van het gewenste afwerkingsniveau (textuur, luchtbellen, beheersing van de kleurtint, 
afwerking centerpengaten). 

6.4.1.3 Proefstuk / Mock-up 

Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen wordt er geen proefstuk gemaakt. 

6.4.1.4 Kenmerken van de uitvoering 

6.4.1.4.A BEPALING VAN HET SOORT ZICHTBETON 

Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen is zichtbeton van de soort: ZBA/1 volgens §4.1 van 
NBN B 15-007:2018. 

6.4.1.4.B BEPALING VAN DE ZICHTBETONKLASSE (A, B, C) 

Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen is de zichtbetonklasse C (T1, LBA1, HT1, VTF1) 
volgens §4.6 van NBN B 15-007:2018. 

6.4.1.4.C BIJKOMENDE ONDERWERPEN 

De opdrachtdocumenten kunnen bijkomende onderwerpen (zoals bijvoorbeeld o.a. eisen m.b.t. 
naden, centerpengaten, randen, stortnaden, dilatatievoegen, bekisting, grijstint, 
uitvoeringsaspecten) volgens tabel 7 van NBN B 15-007:2018 bepalen. 

6.4.1.4.D HERSTELLINGEN 

Wanneer de eisen worden overschreden, kan de aanbestedende overheid de opdrachtnemer 
toelaten om een correctieve actie uit te voeren. 

De voorgenomen actie wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de aanbestedende overheid.  

Alvorens een maatregel toe te passen op het gehele betonoppervlak of een deel daarvan, wordt een 
proef opgezet op een door de aanbestedende overheid aan te wijzen oppervlak, bij voorkeur op het 
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aanvaarde proefstuk. Er mag overgegaan worden tot uitvoering nadat de aanbestedende overheid 
goedkeuring heeft gegeven aan de opgezette proef.  

Na het nemen van de correctieve actie wordt opnieuw geoordeeld of er aan de gestelde eisen wordt 
voldaan. 

De opdrachtnemer neemt steeds de nodige maatregelen om een herhaling van het overschrijden van 
de eisen te vermijden. 

6.4.1.4.E KUNSTWERKEN 

De bepalingen van SB 260-25-6.1.1.2.A zijn van toepassing. 

6.4.1.4.F WATERKERENDE CONSTRUCTIES 

De bepalingen van SB 260-25-6.1.1.2.B zijn van toepassing. 

6.4.1.4.G WATERDICHTING VAN STORTNADEN 

De bepalingen van SB 260-25-6.1.1.2.C zijn van toepassing. 

6.4.1.4.H UITVOEREN VAN EEN GEDEELTE VAN HET TER PLAATSE GESTORT BETON MET 
GEPREFABRICEERDE ELEMENTEN 

Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen, is het niet toegelaten om een gedeelte van het ter 
plaatse gestort zichtbeton zoals voorzien op de opdrachtdocumenten met in de fabriek of op de 
bouwplaats geprefabriceerde elementen uit te voeren.  

Indien de opdrachtdocumenten dit alsnog toelaten, geldt het volgende: 

- de opdrachtnemer legt zijn voorstel ter goedkeuring voor aan de aanbestedende overheid; 

- de voegen worden op technisch en esthetisch verantwoorde plaatsen gelegd en ter goedkeuring 
voorgelegd aan de aanbestedende overheid; 

- de randen (= zijkanten) van geprefabriceerde plaatelementen mogen niet zichtbaar zijn in de 
zichtbare dagvlakken van de afgewerkte constructie; 

- de geprefabriceerde elementen worden zo opgevat dat geen voegen van geprefabriceerde 
elementen grenzen aan oppervlakken waarop een waterdichte bekleding wordt aangebracht; 

- voor elke doorsnede bedraagt de verhouding van de oppervlakte van het geprefabriceerd beton 
ten opzichte van de totale oppervlakte maximaal 0,5; 

- sluitplaten, delen van brugdekvoegen en andere elementen die een vloeiende overgang met 
aangrenzende constructies verzekeren, mogen niet in de geprefabriceerde elementen worden 
ingewerkt; 

- de verbinding van de onderdelen in geprefabriceerd beton met het ter plaatse gestort beton 
wordt verzekerd door voldoende ruw beton en verbindingswapeningen. Indien 
stabiliteitstechnisch voor de samenwerking geen verbindingswapening vereist is, wordt een 
minimale constructieve verbindingswapening voorzien: hiervoor worden staven van diameter 12 
mm in een raster van 0,5 m x 0,5 m voorzien (met een minimum van 6 per geprefabriceerd 
element). Deze worden zowel in het geprefabriceerde gedeelte als in het ter plaatse gestorte 
beton voldoende verankerd; 

- voor op de bouwplaats geprefabriceerde onderdelen zijn de regels voor betondekking van ter 
plaatse gestort beton van toepassing. 

6.4.1.4.I BETONRANDEN WAAROVER VERKEER RIJDT 
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De bepalingen van SB 260-25-6.1.1.2.E zijn van toepassing. 

6.4.1.4.J BETONOPPERVLAKKEN WAAROP EEN WATERDICHTE BEDEKKING WORDT 
AANGEBRACHT 

De bepalingen van SB 260-25-6.1.1.2.G zijn van toepassing. 

6.4.1.4.K NABEHANDELING 

De opdrachtdocumenten kunnen voor specifieke onderdelen een andere nabehandelingsduur dan 
deze bepaald in SB 260-25-4.2 8.5(7) bepalen. 

6.4.1.4.L MAATREGELEN TER VOORKOMING VAN THERMISCHE SCHEURVORMING 

De bepalingen van SB 260-25-4.2 8.5(16) zijn van toepassing. De opdrachtdocumenten kunnen 
bijkomende maatregelen bepalen. 

6.4.1.5 Wijze van uitvoering 

De bepalingen van SB 260-25-6.1.1.3 zijn van toepassing. 

6.4.2 Meetmethode voor hoeveelheden 

De hoeveelheid beton wordt uitgedrukt in m³. 
Bij de meting van de uitgevoerde betonhoeveelheid wordt eenvoudig het volume van beton bepaald, 
waarbij geen vermindering in rekening wordt gebracht voor de volumes die worden ingenomen door 
het betonstaal en het voorspanstaal, de hoeklatten en de uitsparingen kleiner dan 50 dm³. 

6.4.3 Controles op zichtbeton 

De controles op het ter plaatse gestort zichtbeton bestaan erin na te gaan of uitzicht voldoet aan de 
gestelde zichtbetonklasse. De controles gebeuren conform NBN B 15-007:2018. 

De kosten van de proeven op het zichtbeton voor de bepaling eisen van de zichtbetonklasse zijn 
steeds ten laste van de opdrachtnemer. 

Voor de controles op de beoogde druksterke en de gestelde conformiteitseisen zijn de bepalingen 
van SB 260-25-6.1.3 van toepassing. 

6.4.4 Kortingen wegens minderwaarde 

6.4.4.1 Algemeen 

Indien niet aan alle van toepassing zijnde zichtbetonklasse-eisen en conformiteitscriteria zijn 
voldaan, wordt het betrokken onderdeel geweigerd. Het overeenstemmend onderdeel van de 
constructie wordt door de opdrachtnemer op zijn kosten verwijderd en hermaakt. 

Indien de aanbestedende overheid uit onderzoek en/of het nemen van een correctieve maatregel 
besluit dat het beton kan worden aanvaard, wordt voor het desbetreffende onderdeel een 
minderwaarde toegepast. 

Indien aan meerdere eisen niet wordt voldaan, bestaat de minderwaarde uit de som van de 
minderwaarden zoals bepaald per criterium. 
De totale minderwaarde wordt beperkt tot de prijs van de volledige post van het zichtbeton van het 
betrokken onderdeel. 
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6.4.4.2 Afwijking eisen zichtbetonklasse 

Per afwijking van de klassen voor textuur, aantal en grootte van de luchtbellen, homogeniteit van de 
tint en/of vormtolerantie die werd vastgesteld voor het uitvoeren van de correctieve maatregel, 
wordt afzonderlijk een minderwaarde van 1/3 van de volledige prijs van de post voor het onderdeel 
in rekening gebracht. Dit ongeacht het resultaat van de correctieve maatregel. Indien de verdeling in 
de verschillende onderdelen niet wordt aangegeven in de opdrachtdocumenten, stemt de grootte 
van de onderdelen standaard overeen met de indeling van de loten voor de controle van de 
druksterkte volgens SB2 60-25-6.1.3. De aanbestedende overheid kan, vóór de aanvang van het 
storten en na overleg met de opdrachtnemer, afwijken van deze standaard onderverdeling. 

6.4.4.3 Afwijking conformiteitseisen 

Bij afwijking aan alle van toepassing zijnde gestelde conformiteitseisen zijn de bepalingen van 
SB 260-25-6.1.4 zijn van toepassing. 
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7 GESLOTEN COLLOÏDAAL BETON 
De algemene bepalingen betreffende de uitvoering van betonconstructies zoals beschreven in 
SB 260-25-4 zijn van toepassing. 

Indien door de opdrachtnemer uitvoeringstekeningen worden opgemaakt, wordt rekening gehouden 
met de bepalingen van SB 260-21 en SB 260-36. 

7.1 Beschrijving 

Colloïdaal beton met gesloten structuur kan worden toegepast voor het maken of herstellen van 
ongewapende of gewapende betonconstructies, zoals: 

- betonstoppen tussen een oude en nieuwe structuur; 

- kespen van een kaaimuur; 

- waterdichte betonvloeren. 

Colloïdaal beton met gesloten structuur kan eveneens worden toegepast als aanvulling in den natte 
voor de tussenruimte tussen de bestaande en de nieuwe ervoor geplaatste (naar de waterzijde toe) 
kaaimuur/oevermuur. 

Voor alle toepassingen omvat het storten van het colloïdaal beton altijd alle leveringen en werken 
die nodig zijn om het storten onder water tot een goed einde te brengen. 

Colloïdaal beton voldoet aan de bepalingen van SB 260-25-1. 

7.1.1 Kespen van een kaaimuur 

Deze werken omvatten: 

- het reinigen van de funderingselementen waartegen het onderwaterbeton zal worden gestort; 

- het plaatsen van stellingen, schoringen en bekistingen; 

- het voorzien van uitsparingen; 

- het voorzien van voegen; 

- het leveren en storten van het beton. 

De opdrachtnemer houdt bij het opstellen van zijn eenheidsprijzen rekening met de specifieke 
moeilijkheden voor het uitvoeren van de werken onder en/of vlak boven de waterlijn (o.m. 
aanbrengen van profielen onder water, inzet van aangepast materieel en personeel,…). 

7.1.2 Waterdichte betonvloeren 

Deze werken omvatten: 

- het verwijderen van de modderlaag op de bodem; 

- het reinigen van de wanden waartegen de betonvloer zal worden gestort; 

- het leveren en storten van het beton; 

- de controle van de storting onder water door een duiker die voorzien is van een 
onderwatercamera. 

De controle van de storting onder water gebeurt door een duiker die voorzien is van een 
onderwatercamera. 

Het graafwerk wordt zo uitgevoerd dat de hoeveelheid modder na uitgraving tot een strikt minimum 
beperkt blijft. 
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In de bouwkuip wordt de grond in verschillende lagen afgegraven en worden de verschillende 
grondsoorten gescheiden gehouden. Het uitgraven in één keer tot de volledige diepte heeft meestal 
tot gevolg dat er een aanzienlijke modderlaag achterblijft op de bodem.  

De modderlaag op de bodem wordt weggezogen met een slijkpomp door een duiker die met een 
zuigslang de modder wegzuigt. De dikte van de resterende modderlaag juist vóór het betonneren 
bedraagt maximaal 5 cm. 

De tolerantie van de bodem van de bouwput zal worden gecontroleerd (minimaal vier 
waarnemingen per vierkante meter) alvorens het beton te storten. 

7.1.2.1 Diepwanden als zijbekisting van de bouwput 

Vóór het storten van het colloïdaal beton worden de diepwanden over een hoogte van minstens de 
dikte van het colloïdaal beton kraaknet gemaakt - d.w.z. dat de resten bentoniet en zand van de 
diepwanden verwijderd worden - opdat er later bij het droogzetten van de constructie geen 
waterinsijpelingen te verwachten zouden zijn.  

Gezien de ruwe oppervlakken van de diepwanden, zal worden gebruik gemaakt van een hydraulische 
stalen borstel of van een hogedruk waterstraal (± 400 bar). 

7.1.2.2 Damwanden als zijbekisting van de bouwput 

Voor het schoonmaken van de damwanden volstaat het dat een duiker met een waterlans de 
oppervlakken schoonmaakt. 

Tijdens het schoonmaken van de wanden, zal een duiker de ganse wand bekijken of aftasten. 
Abnormaliteiten worden gemeld en hersteld. 

7.1.3 Aanvullingen in de natte tussen een bestaande en een nieuwe ervoor geplaatste 
kaaimuur/oevermuur 

Deze werken omvatten: 

- het reinigen van de funderingselementen waartegen het onderwaterbeton zal worden gestort; 

- het leveren en storten van het beton. 

7.2 Meetmethode voor hoeveelheden 

Het volume van het verwerkt colloïdaal beton wordt gecontroleerd door de leveringsbonnen te 
controleren en te vergelijken met het theoretisch volume. 

7.2.1 Betonstoppen 

De hoeveelheid colloïdaal beton is inbegrepen in de prijs van de betonstop (per stuk). 

7.2.2 Kesp van een kaaimuur 

De hoeveelheid colloïdaal beton wordt uitgedrukt in m³. 

7.2.3 Waterdichte betonvloer 

De hoeveelheid colloïdaal beton wordt uitgedrukt in m³. 

Het volume dat voor betaling in aanmerking komt, is gelijk aan het theoretische volume. Dit volume 
staat op de opdrachtdocumenten aangegeven. 
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7.2.4 Aanvulling tussen een bestaande en een nieuwe kaaimuur/oevermuur 

De hoeveelheid colloïdaal beton wordt uitgedrukt in m³. 

7.3 Controles 

De proeven beschreven in SB 260-25-6.1.3 worden uitgevoerd. De verdeling in loten en de 
steekproefplannen zijn zoals beschreven in SB 260-25-6.1.3.2. 

De controlekubussen en de bouwplaatskubussen voor de sterkte-ontwikkeling worden vervaardigd 
op dezelfde manier als het beton in het werk. 

De karakteristieke drukweerstand wordt bepaald op proefstukken die worden vervaardigd op 
dezelfde manier als het beton in het werk. 

Per lot wordt de weerstand tegen uitspoelen bepaald. De meting gebeurt op 3 monsters ontnomen 
aan verschillende ladingen. De individuele waarden en het gemiddelde voldoen aan de waarden 
weergegeven in tabel 25-1-1 voor de relevante plaatsingsomstandigheden. 

Alle proeven zijn ten laste van de opdrachtnemer. 

7.4 Kortingen wegens minderwaarde 

De kortingen wegens minderwaarde van SB 260-25-6.1.4 zijn van toepassing. 
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8 GEPREFABRICEERD BETON 

8.1 Geprefabriceerde voorgespannen brugliggers 

8.1.1 Beschrijving 

Het gebruik van geprefabriceerde voorgespannen betonliggers, met of zonder naspanning, voor de 
bovenbouw van bruggen omvat: 

- het vervaardigen en opslaan in de fabriek met inbegrip van de wapening en de voorspanning 
aangebracht in de fabriek door middel van strengen met voorgeschreven karakteristieke 
treksterkte fmo = 1.860 N/mm², die na voldoende verharding van het in de fabriek gestorte 
voorgespannen beton verankerd worden op kleef; 

- het ruw maken, de ankerbouten, de overlappingen, het plooien, richten, plaatsen en vastzetten 
van de wapeningen, de levering en het spannen van strengen, inclusief alle bijbehorende werken, 
leveringen, uitvoeringsmiddelen, proeven en controles; 

- het voorzien in de liggers van de nodige mechanische verbindingen van passieve wapeningen, 
zoals verbindingen tussen liggers en dwarsdragers en/of verbindingen aan eindblokken; 

- het laden, vervoeren, afladen en definitief monteren van geprefabriceerde brugliggers, inclusief 
het eventueel voorlopig stapelen op de bouwplaats, de stellingen, de steunen, alle 
uitvoeringsmiddelen en bewerkingen; 

- bij brugliggers met naspanning: de naspanning verwezenlijkt in de fabriek en/of op de bouwplaats 
door middel van voorspankabels, omvattende de spankabels, de hulzen, de kokers, 
de ontluchtings- en ontwateringspijpjes, de stoelen, de verdeelnetten, de verankeringsplaten, 
de verankeringsblokken, de verdeelplaten, de spiraalwapening, de verbindingsmoffen, 
het afbranden van de uiteinden, het eventueel opstuiken van de draaduiteinden, 
de wrijvingsproeven, het onder spanning brengen volgens het spanprogramma, de injectie 
van de kokers, het beschermen van de ankerplaten, de eventuele wijzigingen aan het ontwerp 
voortspruitend uit het gebruikte voorspansysteem. 

De brugliggers worden vervaardigd in een installatie waarvan de uitrusting door de aanbestedende 
overheid aanvaard wordt. Vooraleer met de eigenlijke vervaardiging van de brugliggers te beginnen 
legt de opdrachtnemer de aanbestedende overheid een verslag ter goedkeuring voor, waarin de 
methode, de materialen en de uitrusting die hij wenst te gebruiken voor het voorspannen, nader 
toegelicht worden. 

Een fabrieksmatige productie wordt geëist, d.w.z.: 

a) de productie gebeurt uitsluitend in een permanente, speciaal daartoe uitgeruste technische 
prefabricage-eenheid, onafhankelijk van de weersomstandigheden; 

b) de productie geschiedt continu; 
c) de productie is onderworpen aan een formeel systeem van zelfcontrole en kwaliteitsbeheersing. 

Het produceren van liggers op de werf kan niet als een volwaardig alternatief voor een 
fabrieksmatige productie worden beschouwd en is bijgevolg niet toegelaten. 

Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen, zijn de karakteristieken van de diverse 
brugliggertypes opgegeven in de opdrachtdocumenten. De hoofdkarakteristieken van een 
brugliggertype omvatten: de hoofdvorm (profieltype), de hoofdafmetingen, de exacte lengte en de 
eventueel aan te brengen naspanning in de fabriek en/of op de bouwplaats. 

Binnen eenzelfde opdracht kunnen meerdere brugliggertypes voorkomen. 
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De te gebruiken types brugliggers zijn deze met gestandaardiseerde hoofdvorm en 
gestandaardiseerde geometrische kenmerken volgens de FEBE-brochure “Standaardisatie van 
geprefabriceerde voorgespannen betonliggers voor kunstwerken” 4de uitgave 2017, hierna verder de 
“FEBE-brochure” genoemd. Liggers met hiervan afwijkende hoofdvormen (profieltype) en/of 
geometrische kenmerken zijn niet toegelaten, tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen. 

Voor de geprefabriceerde voorgespannen brugliggers is de hiervoor aangehaalde FEBE-brochure van 
toepassing, behoudens de bepalingen die hierna worden gewijzigd en/of aangevuld. Hieraan 
ondergeschikt, zijn van toepassing de normen NBN EN 15050+A1:2012 “Geprefabriceerde 
betonproducten - Brugelementen”, alsook NBN EN 13369:2004 (+A1:2006+AC:2006 en 2007) 
“Algemene bepalingen voor geprefabriceerde betonproducten” en de nationale aanvulling NBN B 21-
600:2009 op deze norm. 

Indien de hierna gewijzigde en/of aangevulde bepalingen de voorschriften van de FEBE-brochure 
uitdrukkelijk opheffen of een tegenspraak inhouden ten opzichte van deze voorschriften, dan 
worden ze beschouwd als een wijziging; in het andere geval worden ze beschouwd als een 
aanvulling. 

Ook indien de opdrachtdocumenten andere types liggers voorzien dan deze met gestandaardiseerde 
hoofdvorm (profieltype) en gestandaardiseerde geometrische kenmerken volgens de FEBE-brochure, 
blijven de bepalingen van de FEBE-brochure geldig, behoudens deze die specifiek betrekking hebben 
op het gestandaardiseerd zijn van de hoofdvorm (profieltype) en/of de geometrische kenmerken. 

8.1.1.1 Verduidelijkingen, wijzigingen en aanvullingen op de FEBE-brochure 

De FEBE-brochure wordt hierna, waar nodig, vervolledigd met verduidelijkingen, wijzigingen en/of 
aanvullingen. De nummering van de FEBE-brochure blijft behouden. 

2. Profielen 

2.1 Standaardprofielen 

Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen, worden I-liggers, omgekeerde T-liggers en 
plaatliggers verplicht voorzien van een eindblok. De lengte van dit eindblok, exclusief eventuele 
overgangszone naar de geprofileerde sectie, wordt bepaald door de op te nemen krachten en de 
geldende constructieve eisen. 

2.1.4. U-liggers 

Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen, worden U-liggers niet voorzien van een eindblok. 

2.2. Randliggers 

2.2.2. Aangepaste I- en omgekeerde T-liggers 

Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen, worden deze liggers verplicht voorzien van een 
eindblok. De lengte van dit eindblok, exclusief eventuele overgangszone naar de geprofileerde sectie, 
wordt bepaald door de op te nemen krachten en de geldende constructieve eisen. 

2.4. Afmetingen dwarse richting 

De betondekking (minimum, nominaal, tolerantie) wordt bepaald volgens de algemene 
ontwerprichtlijnen ter zake (SB 260-21-5.2.2.2), waarbij een balkgeometrie wordt verondersteld. 

Een eventuele vermindering van deze betondekking omwille van een beperkte WAI 
(wateropslorping) mag tijdens productie worden toegepast als wordt aangetoond dat aan de eisen 
van de wateropslorpingsproef is voldaan volgens de bepalingen van SB 260-25-8.1.3 art. 7.5. Deze 
vermindering mag nooit meer dan 5 mm bedragen. 

De nodige betondekking wordt ook aan de onderkant van de eindblokken gerealiseerd ter plaatse 
van de uitsparingen die, in functie van de helling waaronder de brugliggers worden geplaatst, 
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eventueel voorzien zijn voor het plaatsen van de brugliggers op horizontale opleggingen. Indien in dit 
geval de nodige betondekking plaatselijk niet kan gehaald worden, dan kan een oplossing op basis 
van een overlaging worden overwogen, mits vooraf voorgelegd aan en aanvaard door de 
aanbestedende overheid. 

Bij brugliggers met naspanning verzekert de lijfbreedte ten minste een betondekking van 55 mm op 
de voorspankanalen. 

De tolerantie op de betondekking is -5/+5 mm. 

Afbeelding 10 toont de nominale betondekkingen op basis van een maximale afwijking (tolerantie) 
van 0 mm en een vermindering met 5 mm omwille van een beperkte WAI. Bij een te hanteren 
tolerantie van -5/+5 mm op de betondekking en het niet toepasbaar zijn van een vermindering 
omwille van een beperkte WAI, bekomt men hogere betondekkingen dan deze aangegeven op 
afbeelding 10. Deze afbeelding mag bijgevolg niet zonder meer gebruikt worden om de 
betondekkingen te bepalen.  

Bij lijven van 140 mm en 160 mm en toepassing van 2 parallelle verticale rijen opgebogen strengen, 
kunnen de vereiste nominale betondekkingen alleen maar worden gehaald als deze strengen worden 
gebundeld, wat toegelaten is onder de voorwaarden uiteengezet in SB 260-25-8.1.1.1 art. 4.5. 

3. Berekeningsvoorschriften 

Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen, bevinden oplegpunten/hijspunten zich zo dicht 
mogelijk bij de uiteinden van de ligger en in voorkomend geval binnen de zone van het eindblok. 

Voor de scheurbeheersing zijn de bepalingen van SB 260-21-6.6.1 van toepassing. 

3.1. Theoretische waarde voorspankracht 

De initiële voorspanning onmiddellijk na het voorspannen van de brugligger (lossen van de strengen - 
verankering van de kabels) wordt beperkt tot de volgende waarden:  

- voor rechte strengen of kabels: σpm0 ≤ 0,70 fpk; 

- voor opgebogen strengen of kabels: σpm0 ≤ 0,65 fpk. 

Voor de voorspanverliezen (ogenblikkelijke en tijdsafhankelijke) zijn de bepalingen van 
SB 260-21-6.6.1 van toepassing. 

3.2. Materiaalkarakteristieken 

3.2.1. Beton 

De bepalingen van SB 260-25-8.3.1.1.A.2 zijn van toepassing. 

De geprefabriceerde voorgespannen brugliggers worden normaal ontworpen voor de 
omgevingsklasse EE4 of ES4 (in geval van contact met zeewater). In bepaalde gevallen is een andere 
omgevingsklasse mogelijk. De opdrachtdocumenten bepalen de omgevingsklasse (en/of de 
overeenkomstige milieuklasse(n)). 

Hogere druksterkteklassen dan C50/60 zijn toepasbaar, maar vallen in het domein van het 
hogesterktebeton met de voorwaarden hieraan verbonden. De opdrachtdocumenten bepalen de 
druksterkteklasse. 

De opdrachtdocumenten bepalen de minimale betonsterkte bij overdracht. Voor brugliggers is deze 
minstens 42,0 N/mm² (effectieve waarde, resultaat op basis van bouwplaatskubussen met zijde van 
150 mm of op basis van een andere goed onderbouwde en vooraf door de aanbestedende overheid 
aanvaarde methode). 

3.2.2. Staal 
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Voor wapeningsstaal (betonstaal, passieve wapening) zijn de bepalingen van SB 260-25-2.1, 2.2 en 
2.6 van toepassing. 

Geribde koudvervomde draad (DE 500 BS) volgens SB 260-25-2.2 mag niet gebruikt worden voor 
bruggen en constructies onderhevig aan verkeersbelastingen. 

De voor de berekeningen te hanteren waarde fyk voor wapeningsstaal is volgens de algemene 
ontwerprichtlijnen ter zake (SB 260-21 en SB 260-36). 

Indien wapeningsstaal wordt behandeld, dan beantwoordt het na behandeling nog steeds aan 
NBN A 24-301:1986, NBN A 24-302:1986 en aan de technische voorschriften PTV 302/12:2021, 
PTV 306/5:2021 en PTV 307/2:2009, die deze normen aanvullen, verduidelijken en aanpassen. 

Voor voorspanstaal zijn de bepalingen van SB 260-25-3.2 van toepassing. 

Voor de kabels bestaande uit voorspanstaal zijn de bepalingen van SB 260-25-3.1. t.e.m. 3.2 van 
toepassing. 

De voorspankanalen en hun injectie zijn volgens SB 260-25-4. 

De opdrachtnemer mag desgevallend een voorliggend ontwerp op basis van strengen 12,5 mm of 
15,2 mm aanpassen naar strengen van 15,7 mm, voor zover het voorspanstaal van deze strengen 
beantwoordt aan dezelfde normen en dezelfde kenmerken heeft (Tabel 1). De nominale doorsnede 
voor strengen van 15,7 mm is 150 mm² en de voorgeschreven karakteristieke breuklast Fpk is 279 kN; 
de nominale hartafstand mag worden gelijkgesteld aan deze voor strengen van 15,2 mm, namelijk 45 
mm. De opdrachtnemer legt in dat geval vooraf de specificaties van de strengen en hun schikking 
(strengenpatroon) ter goedkeuring voor aan de aanbestedende overheid. 

4. Technologische gegevens 

4.3. Opbuigen strengen 

Tenzij voor liggers korter dan 12 m, of tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen, wordt het 
opbuigen van strengen altijd verplicht toegepast, voor zover het profieltype dit fysisch toelaat. 

De minimum betondekking op om het even welk metalen hulpstuk is in overeenstemming met de 
algemene ontwerprichtlijnen ter zake (SB 260-21). Indien in dit geval de nodige betondekking 
plaatselijk niet kan gehaald worden, dan kan een oplossing op basis van een overlaging worden 
overwogen, mits vooraf voorgelegd aan en aanvaard door de aanbestedende overheid. 

Indien betonherstellingen worden uitgevoerd, dan zijn de bepalingen van SB 260-34-1.1 van 
toepassing. 

4.4. Plaatselijke onthechting strengen 

De techniek van plaatselijke onthechting mag niet oneigenlijk gebruikt worden als alternatief voor 
het opbuigen van strengen en is in voorkomend geval dus alleen aanvullend te gebruiken. Eerst moet 
het opbuigen van strengen maximaal worden benut, binnen de randvoorwaarden aangegeven in 4.3. 

4.5. Schikking strengen 

Het bundelen van strengen is niet toegelaten. Conform NBN EN 1992-1-1:2005 (+AC:2010) mogen 
opgebogen strengen evenwel buiten de verankeringsgebieden toch worden gebundeld. 

4.6. Passieve wapening 

4.6.1. Principeschikkingen dwarswapeningen 

De dwarskrachtwapeningen in het lijf bestaan uit gesloten beugels. Beugels in omgekeerde U-vorm 
(d.w.z. onderaan open, zoals op afbeelding 13) zijn toegelaten indien kan aangetoond worden dat de 
vereiste ankerlengte voorzien is, desgevallend overeenkomstig te verminderen indien de geplaatste 
hoeveelheid wapening groter is dan de hoeveelheid wapening vereist volgens de berekening. De 
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ankerlengte wordt gemeten vanaf de bovenkant van de onderflens ter plaatse van de aansluiting met 
het lijf. 

4.6.2. Langse boven- en onderwapening 

De minimale doorsnede van de langse bovenwapening is in alle gevallen gelijk aan de grootste van de 
volgende waarden: 

- 0,2 % van de dwarsdoorsnede van de ligger; 

- 0,5 % van de getrokken doorsnede van de ligger; 

- 200 mm². 

Eventueel aanwezige voorspanstrengen in de zone van de langse bovenwapening mogen worden 
meegeteld voor het bereiken van de vereiste waarden. 

Als langse onderwapening wordt minimaal de passieve wapening voorzien zoals ingetekend in de 
onderflenzen van afbeelding 13 (principeschikking dwarswapening). De minimumdiameter van de 
staven is 10 mm. 

Passieve langse boven- en onderwapeningen worden overlapt over een lengte conform de 
voorschriften van NBN EN 1992-2 + ANB. 

4.6.3. Langse lijfwapening 

Langse lijfwapeningen worden overlapt over een lengte conform de voorschriften van 
NBN EN 1992-2 + ANB. 

4.6.4. Dwarskrachtwapening 

Als aanvulling op de voorschriften van NBN EN 1992-1-1 ANB:2010 bestaat de minimale doorsnede 
van de dwarskrachtwapening uit beugels van 10 mm elke 300 mm (de wapeningshoeveelheid die 
hiermee overeenkomt, mag eventueel worden gerealiseerd met beugels van een andere diameter, 
met een ondergrens van 8 mm, en/of een andere tussenafstand, met een bovengrens van 300 mm). 

De minimale doorsnede van de uitstekende afschuifwapening tussen ligger en plaat (2de fasebeton) 
bestaat uit beugels van 10 mm elke 300 mm (de wapeningshoeveelheid die hiermee overeenkomt, 
mag eventueel worden gerealiseerd met beugels van een andere diameter, met een ondergrens van 
8 mm, en/of een andere tussenafstand, met een bovengrens van 300 mm). 

4.7. Verbindingen tussen liggers en dwarsdragers 

4.7.1. Onderdelen verbinding 

Verbindingselementen zijn volgens SB 260-25-2.9. 

De staven zijn in staal volgens SB 260-25-2.1 en 2.2. 

Het draadeinde van de staven en van de verbindingselementen is afgerond. 

4.7.2. Verbindingen aan eindblokken 

De ruwe/geprofileerde zones voldoen aan §6.2.5 (2) van NBN EN 1992-1-1:2005 (+AC:2010) en 
NBN EN 1992-1-1 ANB:2010 respectievelijk classificatie ‘ruw’/‘geprofileerd’. 

Andere geprofileerde oppervlakken dan deze aangegeven in figuur 6.9 van §6.2.5 van 
NBN EN 1992-1-1 ANB:2010 kunnen enkel worden toegelaten, mits voorafgaand akkoord van de 
aanbestedende overheid. 

Indien de opdrachtnemer binnen de classificatie ‘ruw’ een ‘andere methode die een soortgelijk 
gedrag oplevert’ wenst te gebruiken, toont de opdrachtnemer voorafgaandelijk aan dat deze 
methode effectief soortgelijk gedrag oplevert. 
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Om hun effectiviteit te garanderen, wordt bij geprofileerde oppervlakken (classificatie ‘geprofileerd’) 
volgens §6.2.5 (2) van NBN EN 1992-1-1:2005 (+AC:2010) en NBN EN 1992-1-1 ANB:2010 de 
cementmelk verwijderd. 

Op de uitvoeringsplannen die voorafgaand ter goedkeuring aan de aanbestedende overheid worden 
voorgelegd zijn de ‘ruwe’/’geprofileerde’ zones duidelijk aangegeven, samen met de werkwijze 
waarop dit oppervlak zal gerealiseerd worden. Toepassing is pas toegelaten na akkoord van de 
aanbestedende overheid. 

4.7.3. Verbindingen in overspanning 

De ruwe/geprofileerde zones voldoen aan §6.2.5 (2) van NBN EN 1992-1-1:2005 (+AC:2010) en 
NBN EN 1992-1-1 ANB:2010 respectievelijk classificatie ‘ruw’/‘geprofileerd’. 

Andere geprofileerde oppervlakken dan deze aangegeven in figuur 6.9 van §6.2.5 van 
NBN EN 1992-1-1 ANB:2010 kunnen enkel worden toegelaten, mits voorafgaand akkoord van de 
aanbestedende overheid. 

Indien de opdrachtnemer binnen de classificatie ‘ruw’ een ‘andere methode die een soortgelijk 
gedrag oplevert’ wenst te gebruiken, toont de opdrachtnemer voorafgaandelijk aan dat deze 
methode effectief soortgelijk gedrag oplevert. 

Om hun effectiviteit te garanderen, wordt bij geprofileerde oppervlakken (classificatie ‘geprofileerd’) 
volgens §6.2.5 (2) van NBN EN 1992-1-1:2005 (+AC:2010) en NBN EN 1992-1-1 ANB:2010 de 
cementmelk verwijderd. 

Op de uitvoeringsplannen die voorafgaand ter goedkeuring aan de aanbestedende overheid worden 
voorgelegd zijn de ‘ruwe’/’geprofileerde’ zones duidelijk aangegeven, samen met de werkwijze 
waarop dit oppervlak zal gerealiseerd worden. Toepassing is pas toegelaten na akkoord van de 
aanbestedende overheid. 

4.7.4. Maatkenmerken en sterkte 

De maatkenmerken en de sterkte van de verbindingselementen zijn aangegeven in SB 260-25-5.2. 
Indien de gebruikslast die door de schroefhuls wordt opgenomen 20 kN niet overschrijdt, is het niet 
nodig tot een bijzonder nazicht over te gaan. 

4.9. Plaatsing oplegtoestellen (opleggingen) 

Voor de plaatsing van de opleggingen zijn de bepalingen van SB 260-32-33.1.1.2.B van toepassing. 

Voor liggers met een helling δ ≤ 3 % dienen aan de liggers zelf geen speciale voorzieningen te worden 
aangebracht. 

Voor liggers met een helling δ > 3 % dient een uitsparing in het ondervlak te worden voorzien. Ook in 
dit geval moet er voldaan worden aan de geldende eisen inzake betondekking. 

5. Fabricagetoleranties 

5.3. Oppervlaktekenmerken 

De oplegvlakken mogen geen bulten of ribbels bevatten die groter zijn dan 2 mm. De meting gebeurt 
met een 300 mm lange op het oplegvlak geplaatste lat. 

Indien betonherstellingen worden uitgevoerd, dan zijn de bepalingen van SB 260-34-1.1 van 
toepassing. 

Dwarsscheuren in de voorgedrukte zone die blijven bestaan na het overbrengen van de voorspanning 
en langsscheuren ter plaatse van voorspanwapeningen zijn niet toegelaten. Scheuren in eindblokken 
groter dan 0,1 mm zijn eveneens niet toegelaten. 

7. Technische voorschriften 
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7.2. Naspansysteem 

Voor de kabelkokers worden de constructieve schikkingen en de ontwerpbepalingen van 
SB 260-21-5.2.4 gevolgd. 

Bij brugliggers met naspanning wordt voor de naspankabels bovendien het volgende in aanmerking 
genomen: 

- de kabelkoker alleen biedt geen doeltreffende beschutting voor de kabel, vooraleer hij in de 
bekisting geplaatst is; 

- voor in openlucht opgeslagen brugliggers met niet-aangespannen naspankabels, worden alle 
nodige voorzorgen genomen, teneinde corrosie van het voorspanstaal en barsten van het beton 
ten gevolge van vorst te voorkomen. In het bijzonder worden de vrije uiteinden van de kabels van 
een geschikte bescherming voorzien en worden de uiteinden van de kokers zorgvuldig 
afgeschermd om elke insijpeling van water te vermijden. 
Indien nodig en in elk geval in de winterperiode bestaat een aanvullende bescherming erin de 
kokers volledig te vullen met een waterige en chloorvrije oplossing van natriumbenzoaat, 
waaraan eventueel methylalcohol werd toegevoegd wanneer vorstgevaar bestaat. De volgende 
samenstelling die bruikbaar is voor een periode van ongeveer drie maanden, wordt doorgaans 
toegepast: 

- 6,4 liter water; 
- 3,6 liter methanol; 
- 100 gram natriumbenzoaat; 
- 4 gram natriumhydroxide. 

7.4. Lassen van passieve wapening 

7.4.1. Algemeen 

Na behandeling beantwoordt het wapeningsstaal nog steeds aan NBN A 24-301:1986, 
NBN A 24-302:1986 en NBN A 24-303:1986 (+A1:1990) en aan de technische 
voorschriften  PTV 302/12:2021, PTV 303/8:2021, PTV 306/5:2021 en PTV 307/2:2009, die deze 
normen aanvullen, verduidelijken en aanpassen. 

8. Fabricage: uitrusting, uitvoering en controles 

8.1. Voorspanwapeningen verankerd op kleef 

8.1.1. Spanuitrusting 

De nauwkeurigheid van de spanuitrusting is zodanig dat de effectief toegepaste krachten niet meer 
dan 2 % van de nominale krachten afwijken. 

De reservemanometer wordt tegelijk met de basismanometer en de controledynamometer 
gekalibreerd. De kalibratie van deze toestellen gebeurt in omstandigheden die representatief zijn 
voor de gebruiksomstandigheden. 

In de kalibratieverslagen worden alle gemeten waarden vermeld en worden de 
kalibratieomstandigheden beschreven; tevens worden het identificatienummer en de verschillende 
onderdelen van de spanuitrusting vermeld. 

8.1.3. Nazicht van de effectieve voorspankracht 

Het meten van de verlenging Ai van het voorspanstaal is een controlemiddel van het aanspannen. 

8.1.3.1 Individueel aanspannen wapeningen 

De voorwaarden van methode 1 zijn als volgt aan te passen: het aanspannen voldoet indien voor 
iedere wapening aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 
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- 0,975 At ≤ Am ≤ 1,025 At, waarbij Am het gemiddelde van de verlengingen Ai van het geheel van 
identieke wapeningen is; 

- 0,950 At ≤ Ai ≤ 1,050 At. 

De voorwaarden van methode 2 zijn als volgt aan te passen: het aanspannen voldoet indien voor 
iedere wapening aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 

- 0,950 At ≤ Ai ≤ 1,050 At; 

- 0,980 P ≤ Pi ≤ 1,020 P. 

8.1.3.2 Gelijktijdig aanspannen meerdere wapeningen 

De voorwaarden van methode 1 zijn als volgt aan te passen: het aanspannen voldoet indien voor 
iedere wapening aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 

- 0,975 At ≤ Agm ≤ 1,025 At, waarbij Agm het gemiddelde van de verlengingen Agi van het geheel van 
identieke wapeningen is; 

- 0,960 At ≤ Agi ≤ 1,040 At. 

De voorwaarden van methode 2 zijn als volgt aan te passen: het aanspannen voldoet indien voor 
iedere wapening aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 

- 0,960 At ≤ Agi ≤ 1,040 At; 

- 0,975 P ≤ Pi ≤ 1,025 P. 

8.1.5. Voorspannen beton 

De slip van de strengen wordt gemeten volgens een methode die door de fabrikant op voorhand 
wordt voorgelegd aan de aanbestedende overheid. 

8.1.6. Bescherming uiteinden strengen 

Bij het gebruik van een coating conform NBN EN 1504-7 wordt opgemerkt dat het toepassingsgebied 
van deze norm producten voor corrosiebescherming van voorspanstaal uitsluit. Slechts mits 
voldoende garanties door de opdrachtnemer en voorafgaande goedkeuring door de aanbestedende 
overheid kan deze methode alsnog worden aangewend. 

Bij het overlagen met een herstelmortel mag er geen waterindringing kunnen optreden. 

Voor de aan te wenden mortels en coatings zijn de bepalingen van SB 260-34-1.1 van toepassing. 

8.3. Naspanwapening 

8.3.1. Aanbrengen kabelkokers en wapening 

Bij brugliggers met naspanning mogen de naspankabels die niet tijdens dezelfde fase worden 
aangespannen, elkaar niet raken. Een betonhoeveelheid van minstens 30 mm dik tussen de 
voorspankanalen is aanbevolen. 

8.4. Betonneren en ontkisten 
De 4e paragraaf van 8.4 van de Febe-brochure wordt vervangen door: ‘Het bovenvlak van de ligger 
wordt ruw gemaakt conform de classificatie ‘ruw’ volgens §6.2.5 (2) van NBN EN 1992-1-1:2005 
(+AC:2010) en NBN EN 1992-1-1 ANB:2010. Indien de opdrachtnemer binnen de classificatie ‘ruw’ 
een ‘andere methode die een soortgelijk gedrag oplevert’ wenst te gebruiken, toont de 
opdrachtnemer voorafgaandelijk aan dat deze methode effectief soortgelijk gedrag oplevert. Indien 
er voor de verwezenlijking van de brugdekplaat breedplaten worden gebruikt, worden de randen van 
het bovenvlak van de ligger over een breedte gelijk aan de nominale opleglengte van de breedplaten 
effen gestreken. 
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Op de uitvoeringsplannen die voorafgaand ter goedkeuring aan de aanbestedende overheid worden 
voorgelegd, zijn de ‘ruwe’/’geprofileerde’ zones duidelijk aangegeven, samen met de werkwijze 
waarop dit oppervlak zal gerealiseerd worden. Toepassing is pas toegelaten na akkoord van de 
aanbestedende overheid. 

8.5. Thermische behandeling beton 

De volgende beperkingen ten aanzien van warmtebehandeling worden nageleefd: 

- gedurende de eerste drie uren na het mengen bedraagt de betontemperatuur niet meer dan 
30 °C en ze is niet hoger dan 40 °C gedurende het vierde uur; 

- de temperatuur stijgt niet sneller dan 20 °C/uur; 

- de gemiddelde maximumtemperatuur van het beton overschrijdt 60 °C niet (individuele 
waarden < 65 °C); 

- het beton wordt niet sneller afgekoeld dan 10 °C/uur; 

- gedurende de volledige warmtebehandeling en tijdens het afkoelen wordt het beton beschermd 
tegen vochtverlies. 

Deze voorschriften zijn niet van toepassing als de speciale technologie van rechtstreekse 
stoominjectie in de menger toegepast wordt of wanneer er een voldoend gedocumenteerde, 
positieve ervaring is opgedaan met andere warmtebehandelingsvoorwaarden voor welbepaalde 
bestanddelen, in het bijzonder voor het cement. 

9. Manipulatie, opslag en vervoer 

Met betrekking tot de bescherming van de naspankabels die niet aangespannen werden, wordt er 
rekening gehouden met de voorschriften uit 7.2. 

Evenals het hijsen, manipuleren en stapelen, geschiedt het vervoer van de brugliggers met de nodige 
zorg, om barsten of andere beschadiging te voorkomen. 

Elke beschadigde brugligger wordt door de opdrachtnemer op zijn kosten vervangen. Een herstelling 
kan alleen maar worden overwogen indien deze constructief mogelijk en verantwoord is. De 
opdrachtnemer legt daartoe een onderbouwd voorstel ter aanvaarding voor aan de aanbestedende 
overheid. 

(toevoeging) 10. Montage 

(toevoeging) 10.1. Toegelaten afwijkingen 

a) Op de plaatsing in langszin van de brug: 

- randliggers: ± 15 mm; 

- tussenliggers: ± 20 mm. 

b) Op de tussenafstand van de brugliggers: 

- in eenzelfde overspanning: ± 15 mm. 

c) Op de breedte van de voeg tussen de brugliggers  van twee naburige overspanningen: 

- randliggers: ± 5 mm; 

- tussenliggers: ± 10 mm. 

(toevoeging) 10.2. Nivelleringsbeton 

Met nivelleringsbeton wordt het beton bedoeld dat supplementair dient te worden gestort tijdens en 
samen met het betonneren van de brugdekplaat, om de zeeg en het verschil tussen de zegen van de 
liggers op te nemen. 



 BETON, WAPENING EN BETONCONSTRUCTIES 

december 2021 standaardbestek 260 versie 2.0a 25-85 

Na het storten van het beton van de plaat en van de dwarsdrager(s) mag het verschil tussen: 

- de afwijking van het niveau op het betonoppervlak in het midden van iedere overspanning met 
het nominaal oppervlak en 

- de afwijking van het niveau op het betonoppervlak op ieder van de nabije steunpunten met het 
nominaal oppervlak 

niet groter zijn dan 15 mm.  

De afwijkingen worden met hun teken in rekening gebracht, terwijl het verschil van de afwijkingen in 
absolute waarde wordt uitgedrukt. 

Voor het bepalen van de afwijking wordt, rekening houdend met de aanwezigheid van de 
dwarshelling van het brugdek, het rekenkundig gemiddelde genomen van minstens drie metingen op 
plaatsen aan te duiden door de aanbestedende overheid. 

8.1.2 Meetmethode voor hoeveelheden 

De geprefabriceerde voorgespannen brugliggers worden uitgedrukt in stuks. Er zijn 2 posten te 
voorzien: voor het vervaardigen en opslaan enerzijds en voor het laden, het vervoeren, het afladen 
en het monteren anderzijds. Per type brugligger zijn deze posten opgedeeld volgens lengtebereik; de 
exacte lengte van de ligger, opgegeven in de opdrachtdocumenten, bepaalt binnen welk lengtebereik 
de ligger valt. 

Het voorspanstaal voor de naspanning wordt opgenomen in een aparte post en wordt uitgedrukt in 
kg. Enkel de massa van het geplaatste voorspanstaal, bepaald volgens de theoretische lengte van het 
kabeltracé, opgemeten op de uitvoeringstekeningen, wordt in rekening gebracht. 

8.1.3 Controles 

8.1.3.1 Verduidelijkingen, wijzigingen en aanvullingen op de FEBE-brochure 

De FEBE-brochure wordt hierna, waar nodig, vervolledigd met verduidelijkingen, wijzigingen en/of 
aanvullingen. De nummering van de FEBE-brochure blijft behouden. 

5. Fabricagetoleranties 

5.3. Oppervlaktekenmerken 

Het uitzicht van de brugliggers wordt aan de beoordeling van de aanbestedende overheid 
onderworpen. De aanbestedende overheid oordeelt over de aanvaarding, rekening houdend met de 
situatie van het werk en de voorschriften uit de opdrachtdocumenten. Gebeurlijke herstellingen 
worden uitgevoerd op basis van herstelmortels die voldoen aan SB 260-34-1.1. 

6. Administratieve voorschriften 

(toevoeging) 6.7. Beoordeling van de overeenkomstigheid - aanvaardingskeuring 

De overeenkomstigheid van het product met de relevante voorschriften wordt beoordeeld met een 
aanvaardingskeuring van een partij bij levering (zie bijlage F van NBN B 21-600:2009). 

7. Technische voorschriften 

7.3. Mechanische verbindingen van passieve wapeningen 

7.3.2. Keuringsproeven 

De bepalingen van SB 260-25-5.2.3 zijn van toepassing m.b.t. mechanische verbindingen. 

7.5. Beton 

De betoncontrole gebeurt volgens SB 260-25-6.1.3. 
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De eventuele toepassing van een verminderde betondekking omwille van een beperkte WAI wordt 
aangetoond door een wateropslorpingsproef volgens NBN B 15-215:2018. Deze proef wordt 
uitgevoerd als onderdeel van het initieel onderzoek van de betonsamenstelling en vervolgens bij elke 
productie. Er wordt geëist dat de gemiddelde waarde van 3 proefstukken ≤ 5,0 % is en de individuele 
waarde van elk proefstuk ≤ 5,5 %.  

De controle van de druksterkte op moment van voorspanning gebeurt aan de hand van 
bouwplaatskubussen met zijde van 150 mm of op basis van een andere goed onderbouwde en vooraf 
door de aanbestedende overheid aanvaarde methode. 

Voor de controle van het beton gebeurt de verdeling in loten voor geprefabriceerde voorgespannen 
brugliggers als volgt: één productielijn is een lot ongeacht het aantal elementen op de lijn; in functie 
van het effectieve productieschema kan hiervan afgeweken worden, mits voorafgaand akkoord van 
de aanbestedende overheid. 

Eventuele verdere modaliteiten worden bepaald in de opdrachtdocumenten. 

8.2 Breedplaten van gewapend beton voor het vervaardigen van brugdekken en 
constructies van burgerlijke bouwkunde 

8.2.1 Beschrijving 

Breedplaten in gewapend beton die samenwerken met het ter plaatse gestort beton worden 
aangewend voor het vervaardigen van brugdekken (brugdekplaat tussen de hoofdliggers) en voor 
constructies van burgerlijke bouwkunde. 

Deze breedplaten omvatten: 

- het vervaardigen en opslaan in de fabriek met inbegrip van de wapening en de tralieliggers, 
inclusief alle bijbehorende werken, leveringen, uitvoeringsmiddelen, proeven en controles; 

- het laden, vervoeren, afladen en monteren op de bouwplaats, het eventueel voorlopig of 
tussentijds stapelen, alle uitvoeringsmiddelen en bewerkingen; 

- het leveren en plaatsen van de plastische strippen. 

De breedplaten in gewapend beton voor de uitvoering van brugdekken en voor constructies van 
burgerlijke bouwkunde worden geproduceerd en geleverd onder het overeenkomstigheidsmerk 
Benor (of gelijkwaardig6).  

Een fabrieksmatige productie wordt geëist, d.w.z.: 

d) de productie gebeurt uitsluitend in een permanente, speciaal daartoe uitgeruste technische 
prefabricage-eenheid, onafhankelijk van de weersomstandigheden; 

e) de productie geschiedt continu; 
f) de productie is onderworpen aan een formeel systeem van zelfcontrole en 

kwaliteitsbeheersing. 

Het produceren van breedplaten op de werf kan niet als een volwaardig alternatief voor een 
fabrieksmatige productie worden beschouwd en is bijgevolg niet toegelaten. 

Voor de breedplaten zijn NBN EN 13747+A2:2010 “Geprefabriceerde betonproducten - Breedplaten 
voor vloersystemen” en NBN EN 15050+A1:2012 “Geprefabriceerde betonproducten – 

 
6 Zoals beschreven in SB Administratieve Bepalingen 4.0, Deel D, Hoofdstuk 2, Afdeling 6, Art. 41, 
Gelijkwaardige certificatieprocedure. 
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Brugelementen” van toepassing, alsmede hun nationale aanvulling NBN B 21-606:2019, behoudens 
deze die door de bepalingen van onderhavig document gewijzigd en/of aangevuld worden. 

Indien de hierna gewijzigde en/of aangevulde bepalingen de voorschriften van de hiervoor 
aangehaalde normen uitdrukkelijk opheffen of een tegenspraak inhouden ten opzichte van deze 
voorschriften, dan worden ze beschouwd als een wijziging; in het andere geval worden ze 
beschouwd als een aanvulling. 

8.2.1.1 Verduidelijkingen, wijzigingen en aanvullingen bij NBN B 21-606 

Bijlage O van NBN B 21-606:2019 wordt hierna, waar nodig, vervolledigd met verduidelijkingen, 
wijzigingen en/of aanvullingen. De nummering van de norm blijft behouden. 

O.1. Algemeen 

Deze bijlage heeft betrekking op het gebruik van breedplaten van gewapend beton, samenwerkend 
met het ter plaatse gestort beton, om te worden aangewend voor het vervaardigen van brugdekken 
(brugdekplaat tussen de hoofdliggers) en voor constructies van burgerlijke bouwkunde. 

O.2. Normatieve verwijzingen 

Naast de hiervoor aangehaalde normen zijn de bepalingen van SB 260-25-8.3.1 bijkomend van 
toepassing voor breedplaten van gewapend beton  

O.3. Termen en definities 

O.3.1. Breedplaten 

O.3.1.6. Breedplaat voor bruggen 

Breedplaat: dun, plaatvormig, fabrieksmatig geprefabriceerd structuurelement dat over de volledige 
lengte voorzien is van minstens 2 driedimensionale tralieliggers (zie O.4.1.3.2.) en dat bestemd is om 
tussen de hoofdliggers de meewerkende onderkant te vormen van een dragende brugdekplaat of 
van een bouwkundige constructie, samengesteld uit die elementen en uit een ter plaatse gestorte 
betonlaag. 

O.4. Voorschriften 

O.4.1. Voorschriften voor de materialen 

O.4.1.3. Wapeningsstaal 

O.4.1.3.1. Staven, rollen en gelaste wapeningsnetten 

De voor de berekeningen te hanteren waarde fyk is volgens SB 260-21-5.2.3.1.A en 
SB 260-21-5.2.3.1.B. 

O.4.1.3.2. Tralieliggers 

De samenstellende staven van de tralieliggers mogen nooit worden meegerekend in de 
sterkteberekeningen van de definitieve constructie; de diagonaalstaven blijven wel werkzaam als 
naadwapening tegen afschuiving in het aansluitvlak tussen de breedplaat en de ter plaatse gestorte 
bovenlaag (2de fasebeton). 

Om de diagonaaldraden van de tralieliggers als verbindingswapening tegen afschuiving tussen de 
breedplaat en het 2e fase beton in rekening te mogen brengen in formule (6.25) van 
NBN EN 1992-1-1:2005 (+AC:2010), § 6.2.5, beantwoordt de hellingshoek van de diagonaaldraden 
aan de eisen van NBN EN 1992-1-1:2005 (+AC:2010), § 6.2.5. 

O.4.2. Voorschriften voor de fabricage 

O.4.2.4. Schikking van wapeningen 
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O.4.2.4.1. Algemene bepalingen voor de schikking van de wapeningen 

Tenzij anders bepaald in de opdrachtdocumenten, bevindt de dwarswapening van de breedplaat zich 
onder de hoofdwapening zoals aangegeven in figuur N2 van bijlage N van NBN B21-606 en wordt ze 
evenwijdig geplaatst met de kopranden van de breedplaat. 

O.4.2.4.1.3. Verbinding met de ondersteunende structuur 

De tekst van deze paragraaf vervalt en wordt volledig vervangen door de hiernavolgende 
onderliggende paragrafen O.4.2.4.1.3.1 en O.4.2.4.1.3.2. De figuren van paragraaf O.4.2.4.1.3 blijven 
evenwel geldig, behoudens de hierna beschreven wijzigingen en aanvullingen. 

(toevoeging) O.4.2.4.1.3.1. Verbinding met de ondersteunende structuur in de hoofddraagrichting 
van de breedplaat 

De verbinding is in overeenstemming met figuur O.2, gewijzigd en aangevuld met de bepalingen 
hierna. 

Met “brugligger” op figuur O.2. wordt in dit geval bedoeld: de ondersteunende balkstructuur dwars 
op de hoofddraagrichting van de breedplaat. In de meeste gevallen zijn dit effectief de brugliggers 
(hoofdliggers en/of langsliggers) maar bij mixte bruggen staal/beton kunnen dit ook de dwarsdragers 
zijn. 

De verankering van de hoofdwapening ter plaatse van een oplegging (een eindoplegging zowel als 
een tussensteunpunt) geschiedt uitsluitend door middel van niet-opgebogen uitstekende wapening. 

Dit geldt eveneens voor de niet-uitwaaierende hoofdwapeningen van de trapeziumvormige 
breedplaten van schuine brugdekken die ingewerkt worden in de dwarsdrager. 

Ter plaatse van tussensteunpunten is de lengte van de uitstekende hoofdwapening zodanig dat er 
een overlappingslengte ls ≥ 13∅ + 0,5 (l - 4∅) wordt gerealiseerd, met: 

- ∅ : de diameter van de hoofdwapening; 

- l : de gemiddelde vrije tussenafstand tussen de hoofdwapeningen. 

De lengte van de uitstekende hoofdwapening ter plaatse van tussensteunpunten dient evenwel 
beperkt te worden tot de breedte van de bovenflens van de ondersteunende balkstructuur - 2x de 
nominale opleglengte van de breedplaat - 50 mm. 

Ter plaatse van een eindoplegging hebben de uitstekende hoofdwapeningen een lengte gelijk aan de 
verankeringslengte volgens 8.4.4 van NBN EN 1992-1-1 ANB:2010. 

Om mogelijke plaatsingsconflicten tussen de uitstekende hoofdwapeningen van de breedplaten en 
de verticale beugels van de ondersteunende structuur (afschuifwapening) te minimaliseren, mag bij 
de fabricage van de breedplaten de lengte van de uitstekende hoofdwapening bij maximaal 1 op de 2 
uitstekende wapeningen worden ingekort tot 100 mm. 

Er wordt altijd een verankeringswapening aangebracht. Deze verankeringswapening wordt vóór het 
storten van de bovenlaag (2de fasebeton) aangebracht op de breedplaten. De doorsnede van die 
verankeringswapening is in overeenstemming met 9.2.1.4 (eindoplegging) of 9.2.1.5 
(tussensteunpunt) van NBN EN 1992-1-1 ANB:2010, waarbij wordt gerekend met een met 15 mm 
verminderde effectieve hoogte (figuur O.3). Deze verankeringswapening wordt ook gedimensioneerd 
voor vermoeiing, rekening houdend met de werkelijke nuttige hoogte en de geldende toegelaten 
geometrische afwijkingen in de productnormen. 

(toevoeging) O.4.2.4.1.3.2. Verbinding met de ondersteunende structuur dwars op de 
hoofddraagrichting van de breedplaat 

De verbinding is in overeenstemming met figuur O.4, aangevuld met de bepalingen hierna. 
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Met “dwarsdrager” op figuur O.4. wordt in dit geval bedoeld: de ondersteunende balkstructuur 
evenwijdig met de hoofddraagrichting van de breedplaat. In de meeste gevallen zijn dit effectief de 
dwarsdragers maar bij mixte bruggen staal/beton kunnen dit ook de hoofdliggers en/of langsliggers 
zijn. 

Er wordt niet voorzien in uitstekende dwarswapening, noch recht, noch opgebogen. 

De langse rand van de breedplaat komt gelijk met de zijkant van de ondersteunende balkstructuur. 

Er wordt altijd een verbindingswapening aangebracht. Deze verbindingswapening wordt vóór het 
storten van de bovenlaag (2de fasebeton) aangebracht op de breedplaten. De doorsnede van die 
verbindingswapening is in overeenstemming met 9.2.1.4 (eindoplegging) of 9.2.1.5 
(tussensteunpunt) van NBN EN 1992-1-1 ANB:2010, waarbij wordt gerekend met een met 15 mm 
verminderde effectieve hoogte (figuur O.3). Deze verbindingswapening wordt ook gedimensioneerd 
voor vermoeiing, rekening houdend met de werkelijke nuttige hoogten en de geldende toegelaten 
geometrische afwijkingen in de productnormen. 

O.4.2.4.1.4. Verbinding tussen aanliggende breedplaten 

De verbinding is in overeenstemming met figuur O.5, inclusief de positionering van de tralieliggers. 
Staven die onder een opbuighoek uit de breedplaten steken, zijn dus niet toegelaten. 

De langse bovenrand van aanliggende breedplaten wordt steeds voorzien van een velling. 

O.4.3.1.2. Afmetingen 

Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen, is de breedte niet groter dan 3,00 m. 

De fabricagedikte is te bepalen in functie van de normatieve bepalingen ter zake, de vereiste 
betondekkingen, de te voorziene wapeningen en hun mogelijke plaatsing. De nominale dikte mag 
evenwel nooit kleiner zijn dan 80 mm. 

O.4.3.2.2. Bovenvlak 

De bovenkant van de breedplaat voldoet aan de classificatie ‘ruw’ volgens §6.2.5 (2) van 
NBN EN 1992-1-1:2005 (+AC:2010) en NBN EN 1992-1-1 ANB:2010. Indien de opdrachtnemer binnen 
de classificatie ‘ruw’ een ‘andere methode die een soortgelijk gedrag oplevert’ wenst te gebruiken, 
toont de opdrachtnemer voorafgaandelijk aan dat deze methode effectief soortgelijk gedrag 
oplevert. De werkwijze tot het bekomen van de ‘ruwe’ bovenkant wordt op voorhand voorgelegd ter 
goedkeuring bij de aanbestedende overheid. 

O.4.3.7. Duurzaamheid 

De betondekking (minimum, nominaal, tolerantie) wordt bepaald volgens de algemene 
ontwerprichtlijnen ter zake (SB 260-21-5.2.2.2), waarbij een plaatgeometrie mag worden 
verondersteld. 

(toevoeging) O.8. Technische documentatie 

De technische documentatie bevat een plaatsingsplan, dat in het bijzonder de volgende elementen 
omvat: 

a) met betrekking tot de breedplaten: 

- de fabricagedikte, -breedte en -lengte; 

- het type, de staalsoort, de doorsnede en de schikking van de staven/draden in de onderscheiden 
wapeningslagen; 

- het aantal, de geometrische kenmerken, de lengte en de schikking van de tralieliggers; 

- de betondruksterkteklasse en de omgevingsklasse; 
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- en in het voorkomend geval: de aanduiding van de plaats en de afmetingen van de sparingen. 

b) met betrekking tot de verwerking van de breedplaten: 

- het schema van de opleggingen; 

- de kenmerken en de schikking van de aanvullende wapeningen 
(verankeringswapening/verbindingswapening) buiten de breedplaten; 

- de totale brugdekplaatdikte. 

Het plaatsingsplan kan op initiatief van de fabrikant of op verzoek van de aanbestedende overheid 
aanvullende gegevens verstrekken. 

8.2.2 Meetmethode voor hoeveelheden 

De breedplaten worden uitgedrukt in m². 

8.2.3 Controles 

Vermits de breedplaten geproduceerd en geleverd worden onder het overeenkomstigheidsmerk 
BENOR (of gelijkwaardig7) (zie SB 260-25-8.2.1), wordt het beton hiervan niet onderworpen aan de 
conformiteitscontrole die beschreven is onder punt SB 260-25-6.1.3. 

8.3 Andere geprefabriceerde structuurelementen 

8.3.1 Beschrijving 

Deze paragraaf bevat algemene voorschriften voor de geprefabriceerde structuurelementen van 
beton. Voor geprefabriceerde heipalen, geprefabriceerde voorgespannen liggers en breedplaten van 
gewapend beton zijn specifieke voorschriften van toepassing volgens respectievelijk SB 260-24-1, 
SB 260-25-8.1 en SB 260-25-8.2. 

De volgende normatieve verwijzingen zijn van toepassing: 

- NBN B 21-600:2009: ‘Algemene bepalingen voor geprefabriceerde betonproducten – Nationale 
aanvulling bij NBN EN 13369:2004 (+A1:2006+AC:2006 en 2007)’; 

- NBN EN 13369:2004 (+A1:2006+AC:2006 en 2007) “Algemene bepalingen voor vooraf 
vervaardigde betonproducten”; 

Indien het overeenkomstigheidsmerk BENOR voor de desbetreffende geprefabriceerde constructie-
elementen bestaat, is het verplicht deze onder het BENOR-merk (of gelijkwaardig8 ) te produceren. 

Toelichting : 

De certificeringsinstelling voor deze producten is de vzw PROBETON met zetel te Jules Bordetlaan 11, 
1140 Brussel. 

De geprefabriceerde constructie-elementen die niet onder het overeenkomstigheidsmerk BENOR 
worden geproduceerd en geleverd (maar voor welke er wel een overeenkomstigheidsmerk BENOR 

 
7 Zoals beschreven in SB Administratieve Bepalingen 4.0, Deel D, Hoofdstuk 2, Afdeling 6, Art. 41, 
Gelijkwaardige certificatieprocedure. 
8 Zoals beschreven in SB Administratieve Bepalingen 4.0, Deel D, Hoofdstuk 2, Afdeling 6, Art. 41, 
Gelijkwaardige certificatieprocedure. 
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bestaat), zijn slechts toegelaten indien de opdrachtnemer de gelijkwaardigheid9 ervan met BENOR-
geprefabriceerde constructie-elementen vooraf heeft bewezen aan de hand van gegevens die 
opgesteld zijn in de taal van de opdrachtdocumenten. 

Geprefabriceerde constructie-elementen waarvoor geen overeenkomstigheidsmerk BENOR bestaat, 
zijn slechts toegelaten indien de opdrachtnemer vooraf heeft bewezen, aan de hand van gegevens 
die opgesteld zijn in de taal van de opdrachtdocumenten, dat de toegepaste eisen analoog zijn aan 
deze voorzien in NBN EN 13369:2004 (+A1:2006+AC:2006 en 2007) en NBN B 21-600:2009. 

De geprefabriceerde structuurelementen van beton zijn vooraf vervaardigd in een fabrieksomgeving 
en bestemd voor kunstwerken in de burgerlijke bouwkunde (inclusief bruggen).  

Het beton bezit een gesloten structuur zonder aanzienlijke hoeveelheid ingesloten lucht en heeft een 
droge volumemassa groter dan 2.000 kg/m³. 

De volgende kenmerken van de geprefabriceerde structuurelementen van beton worden in het 
ontwerp bepaald, voor zover van toepassing: 

- gebruiksdomein: ongewapend beton (OB), gewapend beton (GB) of voorgespannen beton (VB); 

- maten en (indien nodig) de toegestane afwijkingen; 

- toegestane afwijkingen op voorzieningen, stabiliteitsvoorzieningen zoals verbindingen,… en 
andere voorzieningen zoals sparingen,…; 

- toegestane vormafwijkingen; 

- oppervlaktekenmerken voor glad bekiste zichtvlakken volgens de toepasselijke CIB-schaal uit CIB-
Report No. 24 - “Tolerances on blemishes of concrete”; 

- type, soort, doorsnede en schikking (inclusief dekking) van de wapening; 

- type, karakteristieke treksterkte, relaxatieniveau, D-waarde, nominale diameter, schikking 
(inclusief dekking) en initiële voorspankracht P0 van de voorspanwapening; 

- milieuklasse conform NBN EN 206:2013+A2:2021 en/of omgevingsklasse conform NBN B 15-
001:2018, die de duurzaamheidseisen en andere eisen zoals bv. het verplicht gebruik van cement 
met een hoge bestandheid tegen sulfaten (volgens NBN B12-108) oplegt; 

- nominale opleglengte. 

8.3.1.1 Materialen 

De materialen zijn: 

- beton zoals hieronder beschreven in SB 260-25-8.3.1.1.A; 

- betonstaal volgens SB 260-25-2.1 t.e.m. 2.6;  

- voorspanstaal volgens SB 260-25-3.1 en 3.2;  

- mechanische ingestorte stukken en verbindingsstukken volgens SB 260-25-8.3.1.1.B; 

- mechanische verbindingen van betonstaal volgens SB 260-25-5.2. 

Materialen met BENOR- of ATG-certificaat (of gelijkwaardig10 ) zijn vrijgesteld van partijkeuring. 

 
9 Zoals beschreven in SB Administratieve Bepalingen 4.0, Deel D, Hoofdstuk 2, Afdeling 6, Art. 41, 
Gelijkwaardige certificatieprocedure. 
10 Zoals beschreven in SB Administratieve Bepalingen 4.0, Deel D, Hoofdstuk 2, Afdeling 6, Art. 41, 
Gelijkwaardige certificatieprocedure. 
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8.3.1.1.A BETON  

8.3.1.1.A.1 Algemeen 
Vermits de geprefabriceerde constructie-elementen geproduceerd en geleverd worden onder het 
overeenkomstigheidsmerk BENOR (of gelijkwaardig11), wordt het beton hiervan niet onderworpen 
aan de conformiteitscontrole die beschreven is onder punt SB 260-25-6.1.3. 

8.3.1.1.A.2 Verduidelijking, wijzigingen en aanvullingen bij NBN EN 13369 en NBN B 21-600 
NBN EN 13369:2004 (+A1:2006+AC:2006 en 2007) en NBN B 21-600:2009 worden hierna, waar 
nodig, vervolledigd met verduidelijkingen, wijzigingen en/of aanvullingen. De nummering van de 
norm blijft behouden. 

4 Voorschriften 

4.1 Voorschriften voor de materialen 

4.1.2 Grondstoffen van het beton 

De bepalingen van SB 260-25-1.2.3, SB 260-25-1.2.4, SB 260-25-1.2.5 en SB 260-25-1.2.6 zijn van 
toepassing. Indien de prefabricage-eenheid zelf instaat voor vervaardiging van beton, is er echter 
niet te voldoen aan volgende specifieke bepaling uit SB 260-25.1.2.5: De weerstand tegen 
waterindringing (WAI) wordt onder Benor of gelijkwaardig gegarandeerd. 

De opdrachtnemer legt voorafgaandelijk aan de aanbestedende overheid de technische fiches van de 
te gebruiken grondstoffen voor.  

Deze omvatten minstens de volgende punten: 

- de soort en de herkomst van het cement; 

- de aard en de herkomst van de granulaten; 

- de genormaliseerde aanduiding van de granulaten; 

- de oorsprong van het aanmaakwater; 

- bij gebruik van hulpstoffen : de aard en de producent; 

- bij gebruik van toevoegsels: het type, de aard en de producent. 

Alle eventuele wijzigingen hieraan vóór of tijdens de werken worden onmiddellijk aan de 
aanbestedende overheid meegedeeld. 

4.1.3 Wapeningsstaal 

Geribde koudvervomde draad (DE 500 BS) volgens SB 260-25-2.2 mag niet gebruikt worden voor 
bruggen en constructies onderhevig aan verkeersbelastingen. 

4.2 Voorschriften voor de fabricage 

4.2.1 Fabricage van het beton 

4.2.1.1 Algemeen 

De opdrachtnemer legt voorafgaandelijk aan de aanbestedende overheid de theoretische 
samenstelling van het beton dat hij wil gebruiken voor.  

De theoretische samenstelling van elk beton preciseert de volgende punten: 
 

11 Zoals beschreven in SB Administratieve Bepalingen 4.0, Deel D, Hoofdstuk 2, Afdeling 6, Art. 41, 
Gelijkwaardige certificatieprocedure. 



 BETON, WAPENING EN BETONCONSTRUCTIES 

december 2021 standaardbestek 260 versie 2.0a 25-93 

- de exacte hoeveelheid cement per m³ beton; 

- de exacte W/C-factor; 

- bij gebruik van hulpstoffen : de hoeveelheid ten opzichte van de cementmassa; 

- bij gebruik van toevoegsels: de hoeveelheid ten opzichte van de cementmassa. 

4.3.2 Oppervlaktekenmerken 

Indien bepaalde zones ruw of geprofileerd zijn, voldoen deze aan §6.2.5 (2) van NBN EN 1992-1-
1:2005 (+AC:2010) en NBN EN 1992-1-1 ANB:2010 respectievelijk classificatie ‘ruw’/‘geprofileerd’. 

Andere geprofileerde oppervlakken dan deze aangegeven in figuur 6.9 van §6.2.5 van NBN EN 1992-
1-1 ANB:2010 kunnen enkel worden toegelaten, mits voorafgaand akkoord van de aanbestedende 
overheid. 

Indien de opdrachtnemer binnen de classificatie ‘ruw’ een ‘andere methode die een soortgelijk 
gedrag oplevert’ wenst te gebruiken, toont de opdrachtnemer voorafgaandelijk aan dat deze 
methode effectief soortgelijk gedrag oplevert. 

Om hun effectiviteit te garanderen, wordt bij geprofileerde oppervlakken (classificatie ‘geprofileerd’) 
volgens §6.2.5 (2) van NBN EN 1992-1-1:2005 (+AC:2010) en NBN EN 1992-1-1 ANB:2010 de 
cementmelk verwijderd. 

Op de uitvoeringsplannen die voorafgaand ter goedkeuring aan de aanbestedende overheid worden 
voorgelegd, zijn de ‘ruwe’/’geprofileerde’ zones duidelijk aangegeven, samen met de werkwijze 
waarop dit oppervlak zal gerealiseerd worden. Toepassing is pas toegelaten na akkoord van de 
aanbestedende overheid. 

4.3.7 Duurzaamheid 

4.3.7.1 Voorschriften voor de duurzaamheid 

Indien de omgevingsklasse nergens anders in de opdrachtdocumenten wordt vermeld, wordt de 
relevante omgevingsklasse zoals opgenomen in SB 260-25-1.2.2 gebruikt. 

5 Proefmethoden 

5.1 Proeven op beton 

5.1.4 Cementgehalte en W/C-factor 

De bepalingen van SB 260-25-1.4.1 zijn van toepassing. 

7 Identificatie 

De opdrachtnemer deelt op voorhand mee welke producent de elementen zal produceren. 

8.3.1.1.B MECHANISCHE INGESTORTE STUKKEN EN VERBINDINGSSTUKKEN 

Ingestorte stalen hulpstukken ter bevestiging aan of verbinding met andere constructiedelen zijn 
beschermd tegen corrosie. 

Ingestorte of verankerde hulpstukken en meegeleverde, niet geïntegreerde hulpstukken zijn conform 
een norm, technische goedkeuring of technisch voorschrift of zijn gebruiksgeschikt op voorwaarde 
dat de fabrikant de gelijkwaardigheid ervan vooraf heeft bewezen. 

8.3.1.2 Uitvoering  

Het bedrijf dat deze elementen maakt, beheerst zijn productie en verricht daartoe de nodige 
controles en metingen om aan te tonen dat aan alle gestelde eisen is voldaan (FPC). Hiervan worden 
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de nodige registraties bijgehouden, die tijdens de keuring aan de aanbestedende overheid worden 
voorgelegd. 

Indien het bedrijf over een gecertificeerd FPC-systeem beschikt, kan hiermee rekening worden 
gehouden. 

8.3.1.2.A FABRICAGE VAN HET BETON 

De opdrachtnemer bepaalt het beton in functie van de vereiste verwerkbaarheid, vooropgestelde 
druksterkte en duurzaamheidseisen volgens NBN B 21-600:2009. 

Deze bepaling omvat de betonsamenstelling, het cementtype en de herkomst ervan, de kenmerken 
van granulaten, toevoegsels, het gehalte hulpstoffen, het chloridengehalte, de temperatuur van het 
beton, de maximale W/C-factor, het minimaal cementgehalte en de weerstand tegen 
wateropslorping. 

De consistentie van het vers beton wordt door de fabrikant vastgelegd in functie van het 
fabricageprocedé en de maximale W/C-factor. 

Een versnelde verharding door warmtebehandeling is toegelaten behalve warmeluchtbehandeling in 
rechtstreeks contact met de betonoppervlakken. 

Het storten gebeurt zodanig dat het beton, afgezien van de ingebrachte lucht, geen aanzienlijke 
hoeveelheid ingesloten lucht bevat en dat nadelige ontmenging wordt vermeden. 

De gemiddelde effectieve druksterkte 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 voldoet aan volgende eisen: 

- bij het afvoeren van geprefabriceerde structuurelementen van gewapend beton naar de 
stapelplaatsen: 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐  ≥  𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐

3
, met een minimum van 10 N/mm²; 

- bij transport naar de bouwplaatsen van geprefabriceerde structuurelementen van gewapend 
beton: 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐  ≥  0,7 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐; 

- de berekende nodige gemiddelde effectieve druksterkte bij het lossen van de voorspanning wordt 
bepaald door berekening. Indien ze niet berekend wordt: 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐  ≥  35 𝑁𝑁

𝑐𝑐𝑐𝑐2; 

- bij transport naar de bouwplaatsen van geprefabriceerde elementen van voorgespannen beton: 
𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐  ≥  45 𝑁𝑁

𝑐𝑐𝑐𝑐2. 

8.3.1.2.B BEHANDELING VAN WAPENINGSSTAAL 

Voor de behandeling van wapeningsstaal zijn de bepalingen van SB 260-25-5.1 van toepassing. 

De eisen gesteld aan de afstand tussen de wapeningen zijn de volgende: 

- de minimale en maximale afstand tussen wapeningen van betonstaal is volgens 8.2 van NBN EN 
1992-1-1:2005 (+AC:2010) en NBN EN 1992-1-1 ANB:2010 en volgens 9 van NBN EN 1992-1-
1:2005 (+AC:2010), NBN EN 1992-1-1 ANB:2010 en NBN EN 1992-2:2005 (+AC:2008); 

- de minimale afstand tussen voorspanwapeningen is volgens 8.10.1 van NBN EN 1992-1-1:2005 
(+AC:2010) en NBN EN 1992-1-1 ANB:2010; 

- de maximale afstand in de langsrichting smax tussen de dwarskrachtwapeningen gevormd door 
beugels of spelden bedraagt 0,75 x d x (1 + cotg α) met d de effectieve hoogte van de doorsnede 
en α de hoek van de dwarskrachtenwapening met de lengte-as van het element; 

- de betondekking (minimum, nominaal, tolerantie) wordt bepaald volgens de algemene 
ontwerprichtlijnen ter zake (SB 260-21). 

De minimumbetondekking van het betonstaal is niet kleiner dan de diameter van de te omhullen 
draad of staaf. 
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De minimumbetondekking van voorspanstaal is niet kleiner dan twee maal de diameter van de te 
omhullen draad of streng en drie maal de diameter bij geribde draad. 

De nominale betondekking is ten minste gelijk aan de minimumbetondekking vermeerderd met de 
voorziene toleranties. 

8.3.1.2.C AANSPANNEN EN VOORSPANNING 

Bij de nauwkeurigheid van het aanspannen is de Klasse B (verscherpte toleranties) van toepassing en 
wijkt de resultante van de effectief toegepaste krachten na verankering niet meer dan 2,5 % in min 
of in meer af van de theoretische waarde. 

De slip wordt in alle gevallen gemeten. 

8.3.1.2.D VOORSCHRIFTEN VOOR DE AFGEWERKTE PRODUCTEN 

NBN B 21-600:2009 bepaalt de ‘wijze van meten’ van: 

- de maten gekenmerkt door lengte, breedte, dikte, hoogte en buitenhaaksheid (of diagonalen); 

- de vormafwijkingen gekenmerkt door rechtheid, scheluwte, hoekafwijking en zeeg; 

- de oppervlaktekenmerken. 

De toegestane maatafwijkingen zijn bepaald volgens NBN B 21-600:2009, tenzij het ontwerp deze 
bepaalt. 

Glad bekiste zichtvlakken die luchtbellen vertonen waarvan het aantal en de grootte die van de 
toepasselijke CIB-schaal overtreffen worden als tekortkomingen aanzien. 

In geprefabriceerde structuurelementen van gewapend beton zijn scheuren parallel met de 
hoofdwapening niet toegelaten. Verder zijn scheuren groter dan 0,1 mm evenmin toegelaten. 

In elementen van voorgespannen beton zijn dwarsscheuren in de voorgedrukte zone die blijven 
bestaan na voorspanning, langsscheuren ter plaatse van een voorspanwapening en scheuren in 
eindblokken van balken groter dan 0,1 mm niet toegelaten. 

8.3.2 Meetmethode voor hoeveelheden 

De geprefabriceerde structuurelementen worden uitgedrukt in m³. Hierin zijn eventuele 
mechanische verbindingen en ingestorte stukken en verbindingsstukken inbegrepen. 

8.3.3 Controles 

Vermits de geprefabriceerde constructie-elementen geproduceerd en geleverd worden onder het 
overeenkomstigheidsmerk BENOR (of gelijkwaardig12) (zie SB 260-25-8.3.1), wordt het beton hiervan 
niet onderworpen aan de conformiteitscontrole die beschreven is onder punt SB 260-25-6.1.3. 

8.3.3.1 Druksterkte-eisen bouwplaatskubussen 

Indien de minimumwaarde voor de druksterkte van de bouwplaatskubussen nergens anders in de 
opdrachtdocumenten wordt vermeld, is ze als volgt: 

 
12 Zoals beschreven in SB Administratieve Bepalingen 4.0, Deel D, Hoofdstuk 2, Afdeling 6, Art. 41, 
Gelijkwaardige certificatieprocedure. 
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- bij het transport langs de weg van geprefabriceerde elementen voor constructies in gewapend 
beton, behalve zelfdragende breedplaten en geprefabriceerde heipalen : 0,70 fck,kub; 

- bij het transport langs de weg van zelfdragende breedplaten : 0,90 fck,kub; 

- bij het transport langs de weg, de manipulatie, het hijsen en het heien van geprefabriceerde 
heipalen in gewapend beton : 35,0 N/mm²; 

- bij het aanbrengen van de voorspanning (door het lossen van de draden of de strengen) op 
geprefabriceerde heipalen, holle vloeren en breedplaten in voorgespannen beton : 35,0 N/mm²; 

- bij het transport langs de weg van geprefabriceerde elementen voor constructies in 
voorgespannen beton, behalve geprefabriceerde heipalen : 45,0 N/mm²; 

- bij het transport langs de weg, de manipulatie, het hijsen en het heien van geprefabriceerde 
heipalen in voorgespannen beton : 50,0 N/mm²; 

- bij het aanbrengen van de definitieve voorspanning (door het lossen van de strengen) van 
fabrieksmatig geprefabriceerde voorgespannen liggers voor kunstwerken : 42,0 N/mm²; 

- bij het wegnemen der voorbuigingskrachten van voorgebogen liggers : 50,0 N/mm²; 

- bij het aanspannen van naspankabels op fabrieksmatig geprefabriceerde voorgespannen of 
voorgebogen liggers voor kunstwerken : 50,0 N/mm²; 

- bij het aanbrengen van de steunpuntsregeling of de voorspanning bij gemengde brugliggers staal-
beton : 50,0 N/mm². 

8.3.3.2 Mechanische verbindingen 

De controles gebeuren volgens de bepalingen van SB 260-25-5.2.3. 

8.3.4 Kortingen wegens minderwaarde 

De kortingen wegens minderwaarde zijn dezelfde als deze opgenomen in SB 260-25-6.1.4. 





www.vlaanderen.be/departement-mobiliteit-en-openbare-werken

COLOFON

Verantwoordelijke uitgever
ir. Filip Boelaert
secretaris-generaal

Contactadres
Afdeling Expertise Beton en Staal (EBS) 
Koning Albert II-laan 20, bus 6
1000 Brussel
Tel.: 02 553 73 56
E-mail: expertise.betonenstaal@vlaanderen.be
www.expertisebetonenstaal.be

Depotnummer
D/2021/3241/402

www.vlaanderen.be/departement-mobiliteit-en-openbare-werken

	Inhoudstafel
	Lijst normen en dienstorders
	1 Algemene bepalingen beton
	1.1 Normen
	1.2 Bijkomende bepalingen
	1.2.1 Gebruik van gecertificeerd materiaal
	1.2.2 Omgevingsklasse
	1.2.3 Keuze van het cement
	1.2.4 Maximale grootste korrelafmeting
	1.2.5 Weerstand tegen wateropslorping
	1.2.6 Maatregelen ter preventie van Alkali Silica Reactie (ASR)
	1.2.7 Specificatie van het beton
	1.2.8 Gegevens te verstrekken voorafgaand aan de levering van beton

	1.3 Specifieke bepalingen colloïdaal beton
	1.3.1 Algemeen
	1.3.2 Gesloten colloïdaal beton
	1.3.2.1 Algemene eisen opgelegd aan het gesloten colloïdaal beton
	1.3.2.2 Karakteristieken van de aangewende materialen
	1.3.2.2.A Cementtype

	1.3.2.3 Karakteristieken van gesloten colloïdaal beton
	1.3.2.3.A Weerstand tegen uitspoelen
	1.3.2.3.B Druksterkteklasse
	1.3.2.3.C Weerstand tegen wateropslorping


	1.3.3 Open colloïdaal beton
	1.3.3.1 Algemene eisen opgelegd aan het open colloïdaal beton
	1.3.3.2 Karakteristieken van de aangewende materialen
	1.3.3.2.A Cementtype

	1.3.3.3 Karakteristieken van open colloïdaal beton
	1.3.3.3.A Weerstand tegen uitspoelen
	1.3.3.3.B Karakteristieke druksterkte
	1.3.3.3.C Waterdoorlatendheid



	1.4 Controlemethoden
	1.4.1 Bepaling van de W/C-factor
	1.4.1.1 Definities
	1.4.1.2 Bepaling van het cementgehalte
	1.4.1.3 Bepaling van de volumieke massa ρ (in kg/m3)
	1.4.1.4 Bepaling van het watergehalte W (in kg/m3)
	1.4.1.4.A Door de producent
	1.4.1.4.B Op de bouwplaats
	1.4.1.4.B.1 Algemeen principe
	1.4.1.4.B.2 Monstername
	1.4.1.4.B.3 Proef ter bepaling van het watergehalte W (in kg/m3)


	1.4.1.5 Berekening van de W/C-factor
	1.4.1.5.A Door de producent
	1.4.1.5.B Op de bouwplaats
	1.4.1.5.C Belangrijke opmerkingen
	1.4.1.5.C.1 Water/(cement + k × toevoegsel)-factor
	1.4.1.5.C.2 Poreuze granulaten



	1.4.2 Bepaling van de druksterkte
	1.4.2.1 Soorten proefstukken
	1.4.2.1.A Bouwplaatskubussen
	1.4.2.1.B Controlekubussen

	1.4.2.2 Afmetingen proefstukken
	1.4.2.3 Proef ter bepaling van de druksterkte



	2 Algemene bepalingen betonstaal (inclusief mechanische verbindingen)
	2.1 Geribde of gedeukte staven en geribde of gedeukte draad met hoge ductiliteit
	2.2 Geribde koudvervormde draad (DE 500 BS)
	2.3 Gelaste wapeningsnetten
	2.4 Tralieliggers
	2.5 Tot vlakke panelen samengestelde wapeningen
	2.6 Gevlochten wapening of wapeningskorven (vlak of ruimtelijk)
	2.7 Gladde draad (BE 220 S)
	2.8 Corrosievast betonstaal
	2.9 Mechanische verbindingen van betonstaal

	3 Algemene bepalingen voorspanstaal
	3.1 Voorspandraad
	3.2 Voorspanstrengen
	3.3 Verzinkte voorspanwapening
	3.4 Beschermde omhulde strengen
	3.5 Voorspanstaven

	4 Algemene bepalingen uitvoering van Betonconstructies
	4.1 Normen
	4.2 Verduidelijkingen, wijzigingen en aanvullingen bij NBN EN 13670:2010 + NBN B 15-400

	5 Wapening
	5.1 Betonstaal
	5.1.1 Beschrijving
	5.1.1.1 Kenmerken van de uitvoering
	5.1.1.1.A Kunstwerken
	5.1.1.1.B Voorzorgsmaatregelen bij gebruik van corrosievast betonstaal


	5.1.2 Meetmethode voor hoeveelheden
	5.1.3 Controles
	5.1.3.1 Corrosievast betonstaal


	5.2 Mechanische verbindingen van betonstaal
	5.2.1 Beschrijving
	5.2.1.1 Materialen
	5.2.1.2 Kenmerken van de uitvoering
	5.2.1.3 Wijze van uitvoering

	5.2.2 Meetmethode voor hoeveelheden
	5.2.3 Controles

	5.3 Voorspanning door middel van strengen
	5.3.1 Beschrijving
	5.3.1.1 Materialen
	5.3.1.1.A Omhullingsbuizen

	5.3.1.2 Kenmerken van de uitvoering
	5.3.1.2.A Kenmerkende parameters omhullingsbuizen
	5.3.1.2.B Kabeltracé en as voorspankabel
	5.3.1.2.C Wrijvingsproeven: aantal en op welke kabels

	5.3.1.3 Wijze van uitvoering
	5.3.1.3.A Beoordeling van de wrijvingsproeven en opstellen van het definitief spanprogramma
	5.3.1.3.B Procedure voor het aanspannen van voorspankabels
	5.3.1.3.C Beoordeling van het definitief voorspannen
	5.3.1.3.D Technische uitrusting voor het injecteren van kabelkanalen
	5.3.1.3.D.1 Menger
	5.3.1.3.D.2 Vergaarbak
	5.3.1.3.D.3 Pomp
	5.3.1.3.D.4 Leidingen
	5.3.1.3.D.5 Reservematerieel
	5.3.1.3.D.6 Randapparatuur



	5.3.2 Meetmethode voor hoeveelheden
	5.3.3 Controles
	5.3.3.1 Componenten voorspansysteem
	5.3.3.2 Geschiktheidsproeven op injectiemortel
	5.3.3.2.A Eigenschappen
	5.3.3.2.A.1 Vloeibaarheid of verwerkbaarheid
	5.3.3.2.A.2 Waterafscheiding
	5.3.3.2.A.3 Volumeverandering
	5.3.3.2.A.4 Sterkte
	5.3.3.2.A.5 Binding

	5.3.3.2.B Proefprocedures
	5.3.3.2.B.1 Vloeibaarheidsproef of verwerkbaarheid
	5.3.3.2.B.2 Waterafscheidingsproef
	5.3.3.2.B.3 Volumeveranderingsproef
	5.3.3.2.B.4 Sterkteproeven (zie NBN EN 445:2007)
	5.3.3.2.B.5 bindingsproeven

	5.3.3.2.C Eisen
	5.3.3.2.C.1 Vloeibaarheid of verwerkbaarheid
	5.3.3.2.C.2 Waterafscheiding
	5.3.3.2.C.3 Volumeverandering
	5.3.3.2.C.4 Sterkte
	5.3.3.2.C.5 Binding


	5.3.3.3 Controles op cementmortel tijdens de injectie van de omhullingsbuizen


	5.4 Voorspanning door middel van staven

	6 Ter plaatse gestort beton & extra handelingen
	6.1 Ter plaatse gestort beton
	6.1.1 Beschrijving
	6.1.1.1 Materialen
	6.1.1.2 Kenmerken van de uitvoering
	6.1.1.2.A Kunstwerken
	6.1.1.2.B Waterkerende constructies
	6.1.1.2.C Waterdichting van stortnaden
	6.1.1.2.C.1 Materialen
	6.1.1.2.C.2 Afmetingen
	6.1.1.2.C.3 Eisen m.b.t. metalen platen van de rubberen stortvoegband van het type rubber-staal
	6.1.1.2.C.4 Uitvoering

	6.1.1.2.D Uitvoeren van een gedeelte van het ter plaatse gestort beton met geprefabriceerde elementen
	6.1.1.2.D.1 Algemeen
	6.1.1.2.D.2 Brugdekplaat
	6.1.1.2.D.3 Overige constructiedelen (brugdekplaat uitgezonderd)

	6.1.1.2.E Betonranden waarover verkeer rijdt
	6.1.1.2.F Openingen voor nutsleidingen in landhoofden
	6.1.1.2.G Betonoppervlakken waarop een waterdichte bedekking wordt aangebracht
	6.1.1.2.H Nivelleringsbeton
	6.1.1.2.I Afwerking van de betonoppervlakken
	6.1.1.2.J Nabehandeling
	6.1.1.2.K Maatregelen ter voorkoming van thermische scheurvorming
	6.1.1.2.L Tolerantieklasse
	6.1.1.2.M Betonoppervlakken die direct blootgesteld worden aan verkeer
	6.1.1.2.N Opvullen voegopening bij vlotplaten
	6.1.1.2.O Maximale scheurwijdte en waterdichtheidsklasse

	6.1.1.3 Wijze van uitvoering
	6.1.1.3.A Weertypes en bijhorende maatregelen
	6.1.1.3.A.1 Definitie gemiddelde temperatuur Tgem
	6.1.1.3.A.2 Weertypes
	6.1.1.3.A.3 Maatregelen in functie van het weertype



	6.1.2 Meetmethode voor hoeveelheden
	6.1.3 Controles op beton
	6.1.3.1 Inleiding
	6.1.3.2 Verdeling in loten en steekproefplannen
	6.1.3.3 Monstername
	6.1.3.3.A Algemeen
	6.1.3.3.B Monstername voor de controle van de effectieve druksterkte
	6.1.3.3.C Monstername voor de conformiteitscontrole
	6.1.3.3.C.1 Druksterkte
	6.1.3.3.C.2 W/C-factor


	6.1.3.4 Druksterkte-eisen bouwplaatskubussen
	6.1.3.5 Conformiteitscontrole voor de druksterkte
	6.1.3.6 Conformiteitscontrole W/C-factor

	6.1.4 Kortingen wegens minderwaarde
	6.1.4.1 Algemeen
	6.1.4.2 Minderwaarden indien niet aan de conformiteitscriteria voor de druksterkte voldaan is
	6.1.4.3 Minderwaarden indien niet aan het conformiteitscriterium voor de W/C-factor voldaan is


	6.2 Injectiesysteem voor afdichting van stortnaden, hernemingsnaden en doorvoeringen
	6.2.1 Beschrijving
	6.2.1.1 Kenmerken van de uitvoering
	6.2.1.1.A Locatie
	6.2.1.1.B Opbouw en materiaalbeschrijving van de injectiekanalen
	6.2.1.1.C Verwerking van de injectiekanalen
	6.2.1.1.D Injectie van de injectiekanalen


	6.2.2 Meetmethode voor hoeveelheden

	6.3 Gestructureerde bekisting
	6.3.1 Beschrijving
	6.3.1.1 Kenmerken van de uitvoering
	6.3.1.1.A Locatie
	6.3.1.1.B Type gestructureerde bekisting


	6.3.2 Meetmethode voor hoeveelheden

	6.4 Ter plaatse gestort zichtbeton
	6.4.1 Beschrijving
	6.4.1.1 Materialen
	6.4.1.2 Definitie zichtbeton en plan van aanpak
	6.4.1.3 Proefstuk / Mock-up
	6.4.1.4 Kenmerken van de uitvoering
	6.4.1.4.A Bepaling van het soort zichtbeton
	6.4.1.4.B Bepaling van de zichtbetonklasse (A, B, C)
	6.4.1.4.C Bijkomende onderwerpen
	6.4.1.4.D Herstellingen
	6.4.1.4.E Kunstwerken
	6.4.1.4.F Waterkerende constructies
	6.4.1.4.G Waterdichting van stortnaden
	6.4.1.4.H Uitvoeren van een gedeelte van het ter plaatse gestort beton met geprefabriceerde elementen
	6.4.1.4.I Betonranden waarover verkeer rijdt
	6.4.1.4.J Betonoppervlakken waarop een waterdichte bedekking wordt aangebracht
	6.4.1.4.K Nabehandeling
	6.4.1.4.L Maatregelen ter voorkoming van thermische scheurvorming

	6.4.1.5 Wijze van uitvoering

	6.4.2 Meetmethode voor hoeveelheden
	6.4.3 Controles op zichtbeton
	6.4.4 Kortingen wegens minderwaarde
	6.4.4.1 Algemeen
	6.4.4.2 Afwijking eisen zichtbetonklasse
	6.4.4.3 Afwijking conformiteitseisen



	7 Gesloten colloÏdaal beton
	7.1 Beschrijving
	7.1.1 Kespen van een kaaimuur
	7.1.2 Waterdichte betonvloeren
	7.1.2.1 Diepwanden als zijbekisting van de bouwput
	7.1.2.2 Damwanden als zijbekisting van de bouwput

	7.1.3 Aanvullingen in de natte tussen een bestaande en een nieuwe ervoor geplaatste kaaimuur/oevermuur

	7.2 Meetmethode voor hoeveelheden
	7.2.1 Betonstoppen
	7.2.2 Kesp van een kaaimuur
	7.2.3 Waterdichte betonvloer
	7.2.4 Aanvulling tussen een bestaande en een nieuwe kaaimuur/oevermuur

	7.3 Controles
	7.4 Kortingen wegens minderwaarde

	8 Geprefabriceerd beton
	8.1 Geprefabriceerde voorgespannen brugliggers
	8.1.1 Beschrijving
	8.1.1.1 Verduidelijkingen, wijzigingen en aanvullingen op de FEBE-brochure
	8.4. Betonneren en ontkisten


	8.1.2 Meetmethode voor hoeveelheden
	8.1.3 Controles
	8.1.3.1 Verduidelijkingen, wijzigingen en aanvullingen op de FEBE-brochure


	8.2 Breedplaten van gewapend beton voor het vervaardigen van brugdekken en constructies van burgerlijke bouwkunde
	8.2.1 Beschrijving
	8.2.1.1 Verduidelijkingen, wijzigingen en aanvullingen bij NBN B 21-606

	8.2.2 Meetmethode voor hoeveelheden
	8.2.3 Controles

	8.3 Andere geprefabriceerde structuurelementen
	8.3.1 Beschrijving
	8.3.1.1 Materialen
	8.3.1.1.A Beton
	8.3.1.1.A.1 Algemeen
	8.3.1.1.A.2 Verduidelijking, wijzigingen en aanvullingen bij NBN EN 13369 en NBN B 21-600

	8.3.1.1.B Mechanische ingestorte stukken en verbindingsstukken

	8.3.1.2 Uitvoering
	8.3.1.2.A Fabricage van het beton
	8.3.1.2.B Behandeling van wapeningsstaal
	8.3.1.2.C Aanspannen en voorspanning
	8.3.1.2.D Voorschriften voor de afgewerkte producten


	8.3.2 Meetmethode voor hoeveelheden
	8.3.3 Controles
	8.3.3.1 Druksterkte-eisen bouwplaatskubussen
	8.3.3.2 Mechanische verbindingen

	8.3.4 Kortingen wegens minderwaarde





