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T E   R A A D P L E G E N   D O C U M E N T E N 
 
 
De meest recente uitgaven van de vermelde documenten zijn van kracht, met inbegrip van hun 
eventuele addenda en/of errata. 
 
Normen 
 
- NBN A 24-301 

Staalproducten - Betonstaal - Staven, draden en gelaste wapeningsnetten - Algemeenheden 
en gemeenschappelijke voorschriften 

 
- NBN A 24-302 

Staalproducten - Betonstaal - Gladde en geribde staven - Gladde en geribde walsdraad 
 
- NBN A 24-303 

Staalproducten - Betonstaal - Gladde en geribde koudvervormde draad 
 
- NBN A 24-304 

Staalproducten - Betonstaal - Gelaste wapeningsnetten 
 
- NBN B 03-001 

Grondslagen voor de beoordeling van de veiligheid en de bruikbaarheid van draagsyste-
men 

 
- NBN B 11-004 

Granulaten - Gehalte aan chloorionen  
 
- NBN B 12-108 

Cement - Cement met hoge bestandheid tegen sulfaten 
 
- NBN B 15-001 

Beton - Prestaties, productie, verwerking en conformiteitscriteria 
 
- NBN B 15-002 

Eurocode 2: Berekening van betonconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels voor 
gebouwen 

 
- NBN B 15-006 

Berekening van betonconstructies - Deel 1-6: Algemene regels - Constructies in ongewa-
pend beton 

 
- NBN B 15-209 

Proeven op beton - Nemen van proefstukken uit verhard beton (+ Addendum 1) 
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- NBN B 15-215 

Proeven op beton - Wateropslorping door onderdompeling 
 
- NBN B 15-220 

Proeven op beton - Bepaling van de druksterkte 
 
- NBN B 15-237 

Proeven op beton - Vervaardiging en bewaring van gegoten proefstukken 
 
- NBN B 15-238 

Proeven op vezelversterkt beton - Buigproef op prismatische proefstukken 
 
- NBN B 21-501 

Ronde buizen van gewapend beton zonder inwendige druk 
 
- NBN B 21-502 

Met staalvezel versterkte ronde betonbuizen zonder inwendige druk 
 
- NBN EN 681-1 

Afdichtingen van elastomeer - Materiaaleisen voor afdichtingen van buisverbindingen in 
water- en afvoertoepassingen - Deel 1: Gevulcaniseerde rubber 
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V O O R W O O R D 
 
 
Deze Technische Voorschriften Probeton (PTV) nr. 101 werden opgesteld door het Technisch Co-
mité 1 "Producten voor infrastructuurwerken" van het Beheersorganisme voor de controle van de 
betonproducten PROBETON v.z.w. met het oog op: 
 
- de standaardisatie van de technische voorschriften voor geprefabriceerde elementen voor in-

spectieputten van beton; 
 
- de certificatie BENOR van deze elementen op basis van  de bepalingen van de onderhavige 

voorschriften. 
 
De technische voorschriften zijn onderverdeeld in een deel 1 met algemene voorschriften en de 
delen 2 en 3 met bijzondere voorschriften voor de elementen van twee onderscheiden klassen van 
geprefabriceerde inspectieputten. 
 
Dit document werd opgesteld in afwachting van de publicatie, op een later tijdstip, van een 
nieuwe Belgische norm waarin de onderhavige voorschriften geheel of gedeeltelijk zijn vervat. 
Onmiddellijk na publicatie van deze nieuwe norm zal de onderhavige PTV worden ingetrokken 
of herzien. 
 
Het Comité voor het Merk BENOR van het Belgisch Instituut voor Normalisatie (BIN) heeft de 
PTV 101 gevalideerd en geregistreerd als technische verwijzingsspecificatie in de zin van Art. 5 
van het Algemeen Reglement BENOR betreffende de overeenstemming van producten met de nor-
men. 
 
Het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur (MVI) heeft de PTV 101 geregistreerd ten titel van 
typevoorschrift in toepassing van Art. 3 van de wet van 28 december 1984. 
 
 

____________ 
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DEEL 1 - ALGEMENE TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN 
 
 
 
1.1 ONDERWERP 
 
Deze Technische Voorschriften (PTV) geven de kenmerken van de geprefabriceerde elementen 
voor inspectieputten van beton, de eisen waaraan die kenmerken moeten voldoen, evenals de 
meet- en proefmethoden om die kenmerken te bepalen. 
 
Deze PTV verstrekt tevens de keuringsbeschikkingen. 
 
 
1.2 TOEPASSINGSGEBIED 
 
Deze PTV is van toepassing op geprefabriceerde elementen voor inspectieputten van beton be-
stemd voor leidingen met vrije afvoer. Putelementen mogen aanvullende functies vervullen voor 
zover zij in overeenstemming zijn met deze PTV. 
 
Deze PTV is niet van toepassing op bodemstukken met reductieplaat (zie 1.3-a) waarvan de fabri-
cagemaat van de horizontale binnenafmeting van een wand of van de diameter van de in de hori-
zontale binnendoorsnede ingeschreven cirkel groter is dan 3200 mm, of waarvan de bodem en de 
wanden niet één geheel vormen. 
 
 
1.3 DEFINITIE EN OPBOUW 
 
Een geprefabriceerde inspectieput is een afgedekte waterdichte verticale constructie die afvoer-
leidingen toegankelijk maakt voor inspectie en onderhoud. 
 
Een geprefabriceerde inspectieput van beton is in de regel als volgt samengesteld: 
 
a. een betonnen basiselement waarop één of meer afvoerleidingen zijn aangesloten; men onder-

scheidt drie types van basiselementen: 
 

- het bodemstuk zonder reductieplaat (zie 2.1.1.1 en 3.1.1); 
 
- het bodemstuk met reductieplaat (zie 2.1.1.2) of, bij ontstentenis van een schacht (zie b), 

het bodemstuk met dekplaat (zie c); 
 
- de putbuis (zie 2.1.1.3); 

 
b. een schacht die op het basiselement rust en samengesteld is uit één of meer betonnen schachte-

lementen (zie 2.1.2 en 3.1.2) waarop in het voorkomend geval één of meer afvoerleidingen 
zijn aangesloten; de schacht kan desgevallend ontbreken; 

 
c. een afdekking die samengesteld is uit een betonnen dekplaat (zie 2.1.3.1 en 3.1.3.1) en in het 
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voorkomend geval één of meer betonnen paselementen (zie 2.1.3.2 en 3.1.3.3) die de plaat-
sing toelaten van een putrand ter afsluiting van de inspectieput; de dekplaat kan desgevallend 
één geheel uitmaken met een schachtelement en een dekelement (zie 3.1.3.2) vormen. 

 
 
1.4 CLASSIFICATIE 
 
Geprefabriceerde inspectieputten van beton worden volgens hun geometrische kenmerken en ge-
bruikskenmerken in twee klassen onderscheiden overeenkomstig de bepalingen van tabel 1.1. 
 

Tabel 1.1 - Classificatie van inspectieputten 
 

Klasse 1 2 

Horizontale binnenafmeting bodemstuk 

Vorm schachtdoorsnede 

Aansluitvoorzieningen 

Wanddikte 

≤ 3200 mm 

rond 

opening/aansluitstuk 

≥ 140 mm 

1000 mm 

rond/vierkant 

opening 

 ≥ 100 mm (1) 

Inbouwdiepte (2) 

Positie t.o.v. rijbaan 

Wiellast 

≤ 8 m 

binnen/buiten 

75 kN dynamisch 

 ≤ 4 m (3) 

buiten 

75 kN statisch 

(1): zie 3.1.1.1.2 

(2): maximale verticale afstand tussen het maaiveld en het inwendig bodemoppervlak van de inspectieput 

(3): zie 3.5 

 
Geprefabriceerde inspectieputten klasse 1 voldoen aan alle gebruiksvoorwaarden die gelden voor 
geprefabriceerde inspectieputten klasse 2. 
 
 
1.5 KENMERKEN MATERIALEN 
 
1.5.1  Bestanddelen beton 
 
1.5.1.1 Cement 
 
Het cement is overeenkomstig § 4.1 van NBN B 15-001. 
 
1.5.1.2 Granulaten 
 
De granulaten zijn overeenkomstig § 4.2 van NBN B 15-001. 
 
Wat de korrelgrootte, de klasse volgens het gehalte aan chloorionen (overeenkomstig NBN B 11-
004) en de reactiviteit van de granulaten betreft, wordt rekening gehouden met 1.6.2.1-b, -e en -f. 
 
1.5.1.3 Aanmaakwater 
 
Het aanmaakwater is overeenkomstig § 4.3 van NBN B 15-001. 
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1.5.1.4 Hulpstoffen 
 
De hulpstoffen zijn overeenkomstig § 4.4 van NBN B 15-001. Er wordt rekening gehouden met 
1.6.2.1-c. 
 
1.5.1.5 Toevoegsels 
 
De toevoegsels zijn overeenkomstig § 4.5 van NBN B 15-001. 
 
1.5.2  Betonstaal 
 
Het betonstaal is overeenkomstig de toepasselijke voorschriften van NBN A 24-301 t/m -304 met 
inbegrip, in het voorkomend geval, van de voorschriften voor de lasbaarheid. 
 
1.5.3  Staalvezels 
 
1.5.3.1 Vorm 
 
De vorm van de staalvezels en/of hun oppervlaktestructuur verzekert een mechanische veranke-
ring van de vezels in het verhard beton. 
 
1.5.3.2 Afmetingen 
 
De nominale diameter van de staalvezels is niet kleiner dan 0,40 mm en niet groter dan 1,00 mm. 
 
De nominale lengte van de staalvezels is niet kleiner dan de grootste van de volgende waarden: 
 
- 30 mm; 
 
- 2 maal de nominale maximale korrelgrootte van de gebruikte granulaten; 
 
en niet groter dan 80 mm. 
 
1.5.3.3 Treksterkte 
 
De gewaarborgde karakteristieke treksterkte van de staalvezels is minstens 1000 N/mm². 
 
1.5.4  Afdichtingsringen 
 
De afdichtingsringen zijn van compact elastomeer, overeenkomstig de voorschriften van 
NBN EN 681-1. 
 
De afdichtingsringen worden verplicht geleverd door de fabrikant van de putelementen. 
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1.5.5  Hulpstukken 
 
1.5.5.1 Ingestorte hulpstukken 
 
Hulpstukken die worden ingestort of in de fabriek worden verankerd in het beton van de putele-
menten vallen enkel binnen het bestek van de onderhavige voorschriften als zij het voorwerp uit-
maken van een Belgische norm, typevoorschrift of Technische Goedkeuring (ATG). 
 
In het voorkomend geval maken hijshulpstukken die worden ingestort het voorwerp uit van een 
Belgische norm, typevoorschrift of Technische Goedkeuring (ATG). 
 
1.5.5.2 Niet-ingestorte hulpstukken 
 
Niet in het beton van de putelementen geïntegreerde hulpstukken, die worden meegeleverd met 
het oog op de constructie of vervollediging van de inspectieput, vallen buiten het bestek van de 
onderhavige voorschriften. 
 
1.5.6  Opslag van de grondstoffen 
 
De opslag van de samenstellende bestanddelen van het beton is in overeenstemming met § 9.1.2.1 
van NBN B 15-001. 
 
Het betonstaal wordt vrij van de grond en gescheiden opgeslagen. De opslag is in overeenstem-
ming met § 6.3.3.2 van NBN B 15-002. 
 
 
1.6 VERVAARDIGING, BEHANDELING EN OPSLAG 
 
1.6.1  Fabricagemiddelen 
 
De betonelementen voor inspectieputten worden vervaardigd in een vaste, permanente en gespeci-
aliseerde technische eenheid, waarin de vervaardiging en de bewaring gedurende tenminste de 
daarop volgende 12 uur beschermd tegen de weersinvloeden geschieden. 
 
1.6.2  Beton 
 
1.6.2.1 Samenstelling 
 
De hoeveelheden van de verschillende bestanddelen van het beton, in hoofdzaak cement, granula-
ten, water en desgevallend hulpstoffen en toevoegsels, zijn zo gekozen dat het beton beantwoordt 
aan alle prestatiecriteria voor vers en verhard beton (zie 1.6.2.4 en 1.6.2.5). Hierbij wordt reke-
ning gehouden met de hiernavolgende eisen. 
 
a. Cement en water-cementfactor 
 

Behoudens andersluidende vermelding in het bestek, zijn met betrekking tot de water-
cementfactor, het cementgehalte en het type cement de eisen van § 6.2.2 van NBN B 15-001 
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voor de blootstellingsklasse 5b van toepassing. 
 

Indien de elementen worden vervaardigd met cement met hoge bestandheid tegen sulfaten 
(HSR) en bij de keuring van een levering (zie 1.13) de controle van het gebruik van HSR-
cement niet kan gebeuren tijdens de fabricage van de elementen, mag enkel cement van het ty-
pe CEM I-HSR worden toegepast 1. 

 
Het minimaal cementgehalte is in overeenstemming met 1.6.2.5.2. 

 
b. Granulaten 
 

De bepalingen van § 5.4 van NBN B 15-001 zijn van toepassing. 
 

De met de blootstellingsklasse overeenstemmende eisen voor granulaten van § 6.2.2 van NBN 
B 15-001 zijn van toepassing. 

 
c. Hulpstoffen 
 

Het gehalte aan hulpstoffen is in overeenstemming met § 5.8 van NBN B 15-001. 
 
In het voorkomend geval zijn de gebruikte hulpstoffen verenigbaar met verzinkte staalvezels. 

 
Indien het beton versneld verhard wordt, zijn de gebruikte hulpstoffen verenigbaar met die be-
handeling. 

 
d. Toevoegsels 
 

Indien toevoegsels en in het bijzonder vliegas worden aangewend, zijn de bepalingen van § 5.9 
van NBN B 15-001 van toepassing. 

 
e. Chloorionen 
 

De toepasselijke bepalingen van § 5.5 van NBN B 15-001 zijn van toepassing. 
 
f. Alkali-silicareactie 
 

Teneinde het optreden van alkali-silicareactie te voorkomen, worden voorzorgsmaatregelen ge-
nomen in overeenstemming met § 5.7 van NBN B 15-001. 

 
1.6.2.2 Structuur 
 
De bepalingen van § 5.2 van NBN B 15-001 zijn van toepassing. 
 
De structuur wordt nagegaan volgens 1.11.3.1. 

                         
1 Dit cement is het enig HSR-cement volgens NBN B 12-108 dat als dusdanig kan worden geïdentificeerd in ver-

hard beton. 
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1.6.2.3 Dosering van de bestanddelen 
 
Het doseren van het cement, de granulaten, het water en de toevoegsels is geautomatiseerd. In-
dien de hulpstoffen manueel worden gedoseerd, zijn de te doseren hoeveelheden duidelijk op de 
doseerrecipiënten aangegeven. 
 
Het cement, evenals hulpstoffen en toevoegsels in poedervorm worden gewichtsmatig gedoseerd; 
voor de overige bestanddelen is volumedosering toegelaten. 
 
De doseertoestellen en de werking van de doseerinrichtingen zijn zodanig dat voor de gedoseerde 
bestanddelen in de mengkuip de volgende nauwkeurigheden worden verzekerd: 
 
- cement, hulpstoffen en toevoegsels in poedervorm : ± 2 % van de vereiste hoeveelheid; 
 
- granulaten, water, hulpstoffen en toevoegsels in vloeibare vorm of in waterige oplossing: 

± 5 % van de vereiste hoeveelheid. 
 
1.6.2.4 Vers beton 
 
Het mengen van het beton is in overeenstemming met de toepasselijke bepalingen van § 9.3 van 
NBN B 15-001. 
 
De consistentie van het vers beton wordt vastgelegd door de fabrikant in functie van het toegepas-
te fabricageprocédé en rekening houdend met 1.6.2.1-a voor wat het watergehalte betreft. 
 
De temperatuur van het vers beton is in overeenstemming met § 5.10 van NBN B 15-001. 
 
De nabehandeling en bescherming van het vers beton zijn in overeenstemming met de toepasselij-
ke bepalingen van § 10.6 van NBN B 15-001. 
 
De eventuele warmtebehandeling is in overeenstemming met § 10.7 van NBN B 15-001. 
 
1.6.2.5 Verhard beton 
 
1.6.2.5.1 Druksterkte 
 
De karakteristieke druksterkte en de sterkteklasse van het beton zijn gedefinieerd in overeen-
stemming met § 7.3.1.1 van NBN B 15-001. 
 
De sterkteklasse van het beton wordt vastgelegd door de fabrikant. Behalve voor het beton van 
een stroomprofiel, is de sterkteklasse niet lager dan C 30/37. 
De druksterkte wordt bepaald volgens 1.11.3.2.1 op kubussen of volgens 1.11.3.2.2 op cilinders. 
 
1.6.2.5.2 Wateropslorping 
 
Behalve voor het beton van een stroomprofiel, is de wateropslorping door onderdompeling, uitge-
drukt als percentage van de droge massa van het beton, in overeenstemming met de bepalingen 
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van tabel 1.2. 
 

Tabel 1.2 - Maximale wateropslorping 
 

Minimaal cementgehalte Maximale wateropslorping (%) 

(kg/m3) gemiddeld individueel 

300 

350 

5,5 

6,5 

6,0 

7,0 

 
De wateropslorping wordt nagegaan volgens 1.11.3.3. 
 
Indien bij de keuring van een levering (zie 1.13) de controle van het cementgehalte niet kan ge-
beuren tijdens de fabricage van de elementen, gelden voor de wateropslorping de eisen overeen-
stemmend met een minimaal cementgehalte van 300 kg/m³. 
 
1.6.3  Wapeningen 
 
1.6.3.1 Algemene voorschriften 
 
De totale hoeveelheid constructieve wapening van een putelement is niet kleiner dan 0,15 % van 
het oppervlak van de bijhorende betondoorsnede. 
 
De theoretische schikking van de wapeningen is in overeenstemming met § 5.2.1.1 en de toepas-
selijke bepalingen van § 5.4 van NBN B 15-002. 
 
Het overlappen van wapeningen is in overeenstemming met de toepasselijke bepalingen van 
§§ 5.2.4.1 t/m 5.2.4.3 van NBN B 15-002. 
 
De omhulling van de wapeningen bedraagt minstens 25 mm aan de binnenzijde en minstens 
15 mm aan de buitenzijde van de elementen. 
 
De schikking van de wapeningen wordt nagegaan volgens 1.11.4. 
 
1.6.3.2 Behandeling van betonstaal in de fabriek 
 
1.6.3.2.1 Rechten van betonstaal 
 
Betonstaal dat afkomstig is van rollen en gerecht wordt in de fabriek, blijft na die behandeling in 
overeenstemming met de toepasselijke bepalingen van NBN A 24-302 en -303, zowel wat zijn 
geometrische als mechanische kenmerken betreft. 
 
1.6.3.2.2 Plooien van wapeningen 
 
Het plooien van wapeningen is in overeenstemming met de toepasselijke bepalingen van §§ 
5.2.1.2 en 6.3.3.5 van NBN B 15-002. 
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1.6.3.2.3 Lassen van wapeningen 
 
Het lassen van wapeningen is in overeenstemming met § 6.3.3.3 van NBN B 15-002. 
 
Het kruislassen van betonstaal in de fabriek voor prefabricage is enkel toegestaan met het oog op 
het behoud van de schikking van de wapeningen tijdens de fabricage. Er mag in geen geval op de 
weerstand van de kruislassen gerekend worden om de verankeringslengte te wijzigen. 
 
De mechanische kenmerken van de gelaste wapeningsstaven zijn in overeenstemming met de toe-
passelijke bepalingen van NBN A 24-302 t/m -304. 
 
1.6.4  Versterking met staalvezels 
 
Het nominaal gehalte staalvezels wordt vastgelegd door de fabrikant en bedraagt minstens 20 kg 
per m3 beton. 
 
Het gehalte staalvezels wordt nagegaan volgens 1.11.7. 
 
1.6.5  Behandeling en opslag 
 
De behandeling en de opslag van de putelementen geschiedt met voldoende voorzorgsmaatregelen 
opdat ze geen schokken of krachten zouden ondergaan die hun gebruiksgeschiktheid in gevaar 
kunnen brengen (scheuren, afbrokkelingen, ...). 
 
 
1.7 GEOMETRISCHE KENMERKEN  
 
De inwendige en de uitwendige vorm en de fabricagematen van de onderscheiden putelementen, 
evenals de toelaatbare afwijkingen van die maten worden vastgelegd door de fabrikant, met in-
achtneming van de bijzondere bepalingen van 2.1 en 3.1. 
 
De geometrische kenmerken worden nagegaan volgens 1.11.1. 
 
Uitsparingen in de plaat- of wanddikte ten behoeve van voorzieningen voor het bevestigen van 
hijshulpstukken zijn niet toegelaten, evenmin als blinde aansluitopeningen gevormd door cirkel-
vormige wanddelen met gereduceerde dikte. 
 
 
1.8 VERBINDINGEN 
 
1.8.1 Verbindingen tussen putelementen 
 
Het basiselement en het onderste schachtelement, alsook de schachtelementen onderling en in het 
voorkomend geval het basiselement of het bovenste schachtelement en het dekelement, worden 
verbonden door een spie- en mofverbinding in de wanddikte. 
 
De fabricagematen van die verbindingen en de toelaatbare afwijkingen van die maten t.o.v. de 
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fabricagematen worden vastgelegd door de fabrikant. 
 
De dichtheid van de verbinding wordt verzekerd door een afdichtingsring die in overeenstemming 
is met 1.5.4. 
 
De fabrikant waarborgt dat binnen de toegelaten afwijkingen op de afmetingen van de spie- en de 
mofeinden en van de afdichtingsringen, de door de ringen uitgeoefende reactiekrachten verenig-
baar zijn met de sterktekenmerken van de verbinding en met de waterdichtheidseisen van 1.10.1. 
 
1.8.2 Verbindingen met de leidingen 
 
1.8.2.1 Aansluitvoorzieningen 
 
Ten behoeve van de aansluiting van een leiding worden de wanden van bodemstukken en desge-
vallend van schachtelementen voorzien van: 
 
- hetzij een niet-geprofileerde opening met bekist oppervlak of bekomen door boren; 
 
- hetzij een mofvormige opening (zie fig. 2.1 - geval a, fig. 2.2 - geval a en fig. 3.1); 
 
- hetzij van een speciaal ingestort aansluitstuk met een spie- of mofeinde (zie fig. 2.1 - geval b 

en fig. 2.2 - geval b) in het geval van inspectieputten klasse 1. 
 
De dichtheid van de verbinding wordt verzekerd door een afdichtingsring die in overeenstemming 
is met 1.5.4. 
 
1.8.2.2 Geometrische kenmerken 
 
De inwendige diameter di,v van de aansluitopening (zie fig. 2.1, fig. 2.2 en fig. 3.1), evenals de 
toelaatbare afwijkingen op die afmeting, zijn dezelfde als die van de aan te sluiten buizen. 
 
De fabricagemaat van de hoogte h1, dit is de verticale afstand tussen het hoogste punt van de bin-
nenrand van de aansluitvoorziening en de bovenkant, spie of mof niet inbegrepen, van een bo-
demstuk zonder reductieplaat (zie fig. 2.1 en fig. 3.1) of de onderkant van de reductieplaat van 
een bodemstuk met reductieplaat (zie fig. 2.2), en de fabricagemaat van de hoogte h2, dit is de 
verticale afstand tussen het laagste punt van de binnenrand van de aansluitvoorziening en het laag-
ste punt van het inwendig bodemoppervlak (zie fig. 2.1, fig. 2.2 en fig. 3.1), zijn in overeen-
stemming met de bepalingen van het bestek en/of de plans, met inachtneming van de bepalingen 
van tabel 1.3 voor de fabricagemaat van de hoogte h1. 
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Tabel 1.3 - Fabricagematen van de hoogte h1 

 
Fabricagemaat (mm) 

di,v h1 

di,v ≤ 150 

200 ≤ di,v ≤ 400 

500 ≤ di,v ≤ 700 

800 ≤ di,v 

≥ 50 
≥ 100 

≥ 150 

≥ 200 

 
De verbinding van mofvormige openingen in bodemstukken en schachtelementen of van hun inge-
storte aansluitstukken en van putbuizen met de leidingen geschiedt door middel van spieën en 
moffen waarvan de vorm en de afmetingen verenigbaar zijn met die van de aan te sluiten buizen 
en waarvoor dezelfde toelaatbare maatafwijkingen gelden. 
 
De fabricagemaat van de volgens de buitenomtrek van het bodemstuk of schachtelement gemeten 
kleinste afstand tussen de randen van aangrenzende aansluitopeningen is niet kleiner dan 200 mm. 
De toelaatbare afwijking in min van de werkelijke kleinste afstand tussen aansluitopeningen t.o.v. 
de fabricagemaat is 10 mm. 
 
De nominale hoekverdraaiing tussen de vlakken van twee aansluitopeningen (welke overeenstemt 
met de nominale hoekverdraaiing tussen de assen van de aansluitende leidingen) wordt aangege-
ven in het bestek en/of op de plans. De toelaatbare afwijkingen in min en in meer van een indivi-
duele hoekverdraaiing zijn 3°. 
 
1.8.2.3 Ringvormige wapening 
 
Bodemstukken en schachtelementen met mofvormige openingen, die in het vlak van de afdichting 
niet alzijdig een betondikte bezitten die minstens gelijk is aan de mofdikte van de aangesloten buis 
ter plaatse van de afdichting, worden steeds voorzien van een ringvormige wapening van beton-
staal. 
 
 
1.9 UITZICHT 
 
1.9.1  Toestand van de oppervlakken 
 
Een eventuele afwerking heeft enkel tot doel het uitzicht en de staat van de oppervlakken van de 
putelementen te verbeteren. Hierbij worden noch de structuur van het beton beïnvloed, noch op-
pervlaktegebreken verborgen die de gebruiksgeschiktheid in het gedrang brengen. Afwerkingsla-
gen dienen degelijk te hechten op de ondergrond en mogen niet op loskomende laagjes of op on-
dichtheden worden aangebracht. 
 
Het oppervlak van de putelementen vertoont geen gebreken die de gebruiksgeschiktheid of de 
duurzaamheid in het gedrang brengen. Worden als dusdanige gebreken beschouwd: 
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a. scheuren (opening ≥ 0,15 mm) aan het inwendig of uitwendig oppervlak (met uitzondering van 
oppervlakkige krimpscheurtjes of windbarstjes); 

 
b. oppervlaktegebreken (open luchtporiën, holten, ...) die tenminste één van de volgende maxima 

overschrijden: 
 

- een diepte van 10 mm; 
 

- een volume van 5 cm3; het volume wordt conventioneel bepaald als het product van de 
maximale diepte en de oppervlakte van de kleinste omschreven rechthoek van het gebrek. 

 
De toestand van de oppervlakken wordt nagegaan volgens 1.11.2.1. 
 
Gescheurde putelementen (zie a hierboven) mogen niet worden hersteld. Andere gebreken (zie b 
hierboven) mogen worden hersteld in de mate dat de herstelde putelementen aan de onderhavige 
voorschriften voldoen. 
 
1.9.2  Toestand van de verbindingen 
 
De contactoppervlakken met de afdichtingsring vertonen geen ondichtheden of oneffenheden 
waarvan de afmetingen de waterdichtheid van de verbinding in het gedrang brengen. 
 
De randen van de aansluitvoorzieningen van putelementen vertonen geen afbrokkelingen waarvan 
de gecumuleerde lengte, op de buitenomtrek gemeten, per vrij uiteinde van de verbinding 30 % 
van de fabricagemaat van de kleinste horizontale binnenafmeting overschrijdt, met een individueel 
maximum van 100 mm. 
 
De toestand van de verbindingen wordt nagegaan volgens 1.11.2.2. 
 
Voor de eventuele afwerking en de herstelling van gebreken gelden de bepalingen van 1.9.1. 
 
 
1.10 GEBRUIKSKENMERKEN 
 
1.10.1 Waterdichtheid 
 
De waterdichtheid wordt nagegaan volgens 1.11.5. 
 
Onder de beproevingsvoorwaarden mogen aan de buitenkant van de putelementen of ter plaatse 
van de verbinding(en) enkel vochtige vlekken of plaatselijke druppelvorming worden vastgesteld. 
 
1.10.2 Mechanische sterkte 
 
1.10.2.1  Algemene voorschriften 
 
De mechanische sterkte van een dekplaat wordt nagegaan door belastingsproeven (zie 1.10.2.2). 
De mechanische sterkte van de overige in 2.3 en 3.3 aangegeven putelementen wordt nagegaan 
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door berekening of door belastingsproeven, met inachtneming van de aard en grootte van de wer-
kelijk optredende belastingen. Daarbij wordt aangenomen dat de putelementen deel uitmaken van 
een inspectieput waarvoor het nazicht in de grenstoestand met verlies van statisch evenwicht door 
opdrijven geschiedt overeenkomstig de toepasselijke voorschriften van NBN B 03-001, in de on-
derstelling dat de grond wrijvingsloos is en het grondwater tot aan het maaiveld reikt. 
 
De sterkteberekening van putelementen van gewapend beton geschiedt overeenkomstig de toepas-
selijke voorschriften van NBN B 15-002. 
 
De sterkteberekening van putelementen van beton versterkt met staalvezels (zie 3.4) geschiedt 
overeenkomstig de voorschriften van de Bijlage A. 
 
1.10.2.2  Mechanische sterkte van de dekplaat 
 
De mechanische sterkte van de dekplaat wordt nagegaan volgens 1.11.6. 
 
Onder de beproevingsvoorwaarden voldoet de dekplaat aan de volgende eisen: 
 
- 5 minuten na ontlasting, volgend op een belasting van de plaat gedurende 5 minuten met !een 

proeflast van 150 kN, is de individuele scheurwijdte niet groter dan: 
 

* 0,1 mm op het ondervlak van de plaat; 
* 0,2 mm op de andere vlakken van de plaat; 

 
- de bezwijklast van de plaat is niet kleiner dan 300 kN. 
 
 
1.11 MEET- EN PROEFMETHODEN 
 
1.11.1 Nazicht van de geometrische kenmerken 
 
1.11.1.1  Geometrische kenmerken van een putelement (buis van een putbuis uitgezonderd) 
 
1.11.1.1.1 Algemene bepalingen 
 
De lengten worden gemeten op 1 mm nauwkeurig, de hoeken (90-delige graden) op 1° nauwkeu-
rig. 
 
1.11.1.1.2 Horizontale binnen- en/of buitenafmetingen 
 
De horizontale binnendiameter van een opzetstuk van een putbuis, van een schachtelement, of van 
een bodemstuk waarvan de inwendige vorm een rechte cilinder is met als grondvlak een cirkel en 
de horizontale buitendiameter van een dekelement worden bepaald door het gemiddelde te bere-
kenen van vier horizontale metingen, uitgevoerd nabij de onderzijde en de bovenzijde van het be-
treffende element in twee loodrecht op elkaar staande middenvlakken. 
 
De zijde van de horizontale binnendoorsnede van een schachtelement of van een bodemstuk waar-
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van de inwendige vorm een recht prisma is met als grondvlak een vierkant en de uitwendige zijde 
van een dekelement worden bepaald door het gemiddelde te berekenen van vier horizontale me-
tingen, uitgevoerd nabij de onderzijde en de bovenzijde van het betreffend element in twee lood-
recht op elkaar staande middenvlakken. 
 
De lengte en breedte van de horizontale binnendoorsnede van een bodemstuk waarvan de inwen-
dige vorm een recht prisma is met als grondvlak een rechthoek worden elk bepaald door het ge-
middelde te berekenen van vier horizontale metingen, uitgevoerd nabij de onderzijde en de bo-
venzijde van de overstaande verticale wanden van het betreffend element. 
 
De grootste en de kleinste afmeting van de horizontale binnendoorsnede van een bodemstuk 
waarvan de inwendige vorm een recht prisma is met als grondvlak een gesloten lijn worden elk 
bepaald door het gemiddelde te berekenen van twee horizontale metingen, uitgevoerd nabij de on-
derzijde en de bovenzijde van het betreffend element. 
 
De diameter van een cirkelvormige opening in een reductieplaat, de uitwendige diameter van een 
ronde dekplaat, de diameter van een cirkelvormige opening in een dekplaat of dekelement en de 
uitwendige en inwendige diameter van een pasring worden bepaald door het gemiddelde te bere-
kenen van twee metingen, volgens twee loodrecht op elkaar staande middellijnen. 
 
De uitwendige zijde van een vierkante dekplaat en de uitwendige en inwendige zijde van een 
raamvormig paselement worden bepaald door het gemiddelde te berekenen van twee metingen, 
volgens twee loodrecht op elkaar staande aslijnen. 
 
De grootste en de kleinste afmeting van een niet-cirkelvormige opening in een reductieplaat en in 
een dekplaat of dekelement worden elk bepaald door het gemiddelde te berekenen van twee hori-
zontale metingen, uitgevoerd nabij de onderzijde en de bovenzijde van de betreffende opening. 
 
1.11.1.1.3 Verticale binnen- en/of buitenafmetingen 
 
De inwendige hoogte van een bodemstuk, de uitwendige hoogte van een bodemstuk en van een 
dekelement en de nuttige hoogte van een schachtelement en van een paselement worden bepaald 
door het gemiddelde te berekenen van vier verticale metingen, uitgevoerd op gelijke afstand van 
elkaar. 
 
De individuele verticale afstanden binnen een bodemstuk of een schachtelement (h1 en h2) worden 
rechtstreeks gemeten. 
 
1.11.1.1.4 Dikten 
 
De dikten van de verticale wand(en) van een bodemstuk, een opzetstuk van een putbuis, een 
schachtelement en een dekelement worden bepaald door het gemiddelde te berekenen van vier me-
tingen, uitgevoerd op gelijke afstand van elkaar en op een afstand van minstens 100 mm van de 
verbindingen en de buisaansluitingen. 
 
De dikten van een reductieplaat, een dekplaat die in het voorkomend geval deel uitmaakt van een 
dekelement en een paselement worden bepaald door het gemiddelde te berekenen van vier metin-
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gen, uitgevoerd op gelijke afstand van elkaar. 
 
De dikte van de bodem van een bodemstuk wordt bepaald door het verschil te berekenen tussen 
de (gemiddelde) uitwendige hoogte en de (gemiddelde) inwendige hoogte. 
 
1.11.1.1.5 Hoeken 
 
De hoek tussen de vlakken van twee aansluitopeningen wordt gemeten volgens een tussen partijen 
overeengekomen methode. 
 
1.11.1.1.6 Verbindingen 
 
De maatkenmerken van de spie en de mof worden nagegaan op vier plaatsen over de omtrek van 
de verbinding, in twee loodrecht op elkaar staande middenvlakken. 
 
1.11.1.1.7 Evenwijdigheid 
 
a. De evenwijdigheid van: 
 

- het ondervlak van een bodemstuk zonder reductieplaat en het vlak overeenstemmend met de 
bovenrand; 

 
- het ondervlak van een bodemstuk met reductieplaat en het vlak overeenstemmend met de 

bovenrand van de opening in de reductieplaat; 
 

- het ondervlak van een putbuis met voetstuk en het vlak overeenstemmend met de bovenrand 
van het opzetstuk; 

 
wordt als volgt nagegaan: 

 
- het element wordt op een volkomen vlak steunvlak geplaatst; 

 
- een vormvaste volkomen rechte regel wordt in twee orthogonale richtingen op de betreffen-

de bovenrand geplaatst; de lengte L van de regel is voldoende groot opdat de uiteinden er-
van tot buiten de horizontale buitenomtrek van het element reiken; 

 
- voor elk van de orthogonale richtingen wordt het verschil bepaald van de verticale afstanden 

van de uiteinden van de regel tot het steunvlak; zij deze verschillen v1 en v2; 
 

- de afwijkingen van de evenwijdigheid worden bepaald als de verhoudingen v1/L en v2/L, 
uitgedrukt in mm/m. 

 
b. De evenwijdigheid van de onderste beschrijvende van de inwendige buiswand van een putbuis 

zonder voetstuk en het vlak overeenstemmend met de bovenrand van het opzetstuk wordt als 
volgt nagegaan: 

 
- een vormvaste volkomen vlakke regel wordt volgens de voormelde onderste beschrijvende 
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en op de voormelde bovenrand geplaatst volgens de middellijn van de opening overeen-
stemmend met de langsas van de putbuis; de lengte L van de regels is minstens gelijk aan de 
buitenlengte van de buis; 

 
- het verschil v wordt bepaald van de verticale afstanden tussen de overeenstemmende uitein-

den van de regels; 
 

- de afwijking van de evenwijdigheid wordt bepaald als de verhouding v/L, uitgedrukt in 
mm/m. 

 
1.11.1.1.8 Haaksheid 
 
De afwijkingen van de haaksheid van de uiteinden van een schachtelement en van een dekelement 
worden gemeten volgens een tussen partijen overeengekomen methode. 
 
1.11.1.1.9 Stroomprofiel 
 
De afwijkingen tussen de werkelijke en de vooropgestelde onderste beschrijvende van een 
stroomprofiel worden gemeten volgens een tussen partijen overeengekomen methode. 
 
1.11.1.2  Geometrische kenmerken van de buis van een putbuis 
 
De geometrische kenmerken van de buis van een putbuis worden bepaald volgens § 7.1 van NBN 
B 21-501. 
 
1.11.2 Nazicht van de toestand van de oppervlakken en van de verbindingen 
 
1.11.2.1  Toestand van de oppervlakken 
 
Men gaat na of aan de eisen van 1.9.1 voldaan is en men noteert de gebeurlijke gebreken. 
 
1.11.2.2  Toestand van de verbindingen 
 
Men meet de ontwikkelde lengte van de afbrokkelingen welke aan elk vrij uiteinde van de verbin-
dingen voorkomen op 1 mm nauwkeurig en men telt hun lengten samen. 
 
Men gaat na of de individuele lengte van de afbrokkelingen en hun gecumuleerde lengte aan elk 
uiteinde de in 1.9.2 opgelegde grenzen niet overschrijden. 
 
Men onderzoekt visueel of geen der gebreken vermeld in 1.9.2 het putelement beschadigt of de 
doeltreffendheid van de dichtingen in het gedrang brengt. 
 
1.11.3 Controle van het beton 
 
1.11.3.1  Structuur 
 
De structuur wordt op zicht gecontroleerd op de geboorde cilinders bestemd voor de proeven on-
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der 1.11.3.2 en/of 1.11.3.3. 
1.11.3.2  Druksterkte 
 
1.11.3.2.1  Controle op kubussen 
 
De druksterkte van het beton op 28 dagen ouderdom wordt bepaald volgens NBN B 15-220 op 
gevormde kubussen van 150 mm zijde. Het vormen en bewaren van de kubussen geschieden in 
overeenstemming met NBN B 15-237. 
 
1.11.3.2.2  Controle op cilinders 
 
De druksterkte van het beton wordt bepaald volgens NBN B 15-220 op proefcilinders ontnomen 
door boren. De ontneming geschiedt in overeenstemming met NBN B 15-209. 
 
De afmetingen van de cilinders bedragen ∅  113 mm x 100 mm, behalve voor de paselementen 
voor dewelke de afmetingen gekozen worden door de fabrikant. 
 
Vóór de drukproef worden de proefstukken gedurende 48 uren bewaard onder water bij een tem-
peratuur van 20 ± 2°C. 
 
Voor de omzetting van de druksterkte gemeten aan cilindrische proefstukken ∅  113 mm x 
100 mm tot de druksterkte gemeten aan kubussen met 150 mm zijde wordt, bij ontstentenis van 
een proefondervindelijk bepaalde omzettingscoëfficiënt, de gemeten druksterkte vermenigvuldigd 
met de coëfficiënt 0,93. 
 
1.11.3.3  Wateropslorping 
 
De wateropslorping door onderdompeling wordt bepaald volgens NBN B 15-215 op proefstukken 
ontnomen door boren of zagen. De ontneming geschiedt in overeenstemming met NBN B 15-209; 
elk proefstuk omvat een gedeelte van minstens 100 cm² van het binnen- en/of het buitenoppervlak 
van het putelement. 
 
1.11.4 Nazicht van de wapeningen 
 
De schikking van de wapeningen en hun overeenkomstigheid met de voorschriften van 1.6.3.1, 
2.3 en 3.3 worden nagegaan hetzij langs niet-destructieve, hetzij langs destructieve weg. 
 
1.11.5 Controle van de waterdichtheid 
 
De waterdichtheid wordt gecontroleerd door een waterdichtheidsproef op elk van de volgende sa-
menstellen: 
 
a. een bodemstuk en een aangesloten leidingselement; 
 
b. een basiselement, in het voorkomend geval voorzien van zijn reductieplaat, en tenminste één 

schachtelement of dekelement; 
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c. tenminste twee schachtelementen of een schachtelement en een dekelement; 
 
d. in het voorkomend geval een schachtelement en een aangesloten leidingselement. 
 
De opstelling is zodanig dat, na het waterdicht afsluiten van de nodig te sluiten openingen en het 
vullen van het samenstel met water, een waterdruk van 0,5 bar (ongeveer 5 m waterkolom) wordt 
uitgeoefend ter hoogte van de as van de aan het bodemstuk aangesloten leiding (geval a), van de 
verbinding tussen het basiselement en het onderste schachtelement of dekelement (geval b), van 
de bovenste verbinding tussen de schachtelementen of de verbinding tussen schachtelement en de-
kelement (geval c) en van de as van de aan het schachtelement aangesloten leiding (geval d). 
 
In de gevallen b en c is bovendien de opstelling zodanig dat de vervormingstoestand van de af-
dichtingsring(en) teweegbracht door het eigengewicht van de putelementen er niet door gewijzigd 
wordt. 
 
De proefdruk wordt gedurende 60 minuten aangehouden. Vervolgens worden, onder behoud van 
de waterdruk, gedurende 15 minuten de waterdichtheidseisen volgens 1.10.1 nagegaan. 
 
1.11.6 Controle van de mechanische sterkte van de dekplaat 
 
Bij beproeving is de ondersteuning van de dekplaat in overeenstemming met de gekozen wijze van 
overbrenging van de belasting op het eronder gelegen putelement. 
 
De dekplaat, of in het voorkomend geval het aanvullende steundispositief wordt, mits tussenvoe-
ging van een vilt- of rubberlaag van 20 mm dikte, op een vlakke proefbodem geplaatst. 
 
De belasting grijpt aan in de as van de opening in de plaat en wordt éénparig over de rand van de 
opening verdeeld. Deze verdeling geschiedt door middel van een stalen verdeelplaat (dikte 
≥ 50 mm), die langs de volledige omtrek van de opening over een breedte van 100 mm is opge-
legd in een plaasterbed. 
 
Op het samenstel wordt een proeflast van 150 kN aangebracht. Deze last wordt gedurende 5 mi-
nuten aangehouden; 5 minuten na ontlasting worden de individuele scheurwijdten gemeten. Ver-
volgens wordt de belasting opgedreven tot breuk en wordt de maximumlast genoteerd. 
 
1.11.7 Controle van het gehalte staalvezels 
 
De controle van het vezelgehalte van met staalvezel versterkt beton geschiedt volgens § 8.8 van 
NBN B 21-502, met dien verstande dat de overeenkomstigheid met de toepasselijke bepalingen 
wordt nagegaan voor elk individueel monster. 
 
1.11.8 Controle van de buigtreksterkte van vezelversterkt beton 
 
1.11.8.1  Controle op schachtelementen 
 
Het schachtelement met vierkante horizontale binnendoorsnede van vezelversterkt beton wordt op 
zijn kant geplaatst op twee houten balken van 150 mm breedte en 50 mm hoogte en met een leng-
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te die minstens gelijk is aan de hoogte van het element (zie fig. 1.1). 

 
 

Fig. 1.1 - Bepaling van de buigtreksterkte van vezelversterkt beton 
 
De proefbelasting grijpt aan halverwege de lengte van het element, door middel van een drukbalk 
die loodrecht op de as van het element is geplaatst. De drukbalk steunt op twee verdeelbalken van 
100 mm breedte en met een lengte die minstens gelijk is aan de hoogte van het element; iedere 
verdeelbalk is evenwijdig aan de as van het element geplaatst, op een afstand a/3 van de as van de 
meest nabije verticaal staande wand. 
 
Tussen de verdeelbalken en het element worden rubberstroken geplaatst van 20 mm dikte, met 
een D.I.D.C.-hardheid van 60 ± 5. 
 
De proefbelasting wordt met een snelheid van hoogstens 340 N/m per seconde geleidelijk opge-
voerd tot breuk optreedt. De breuklast wordt genoteerd. 
 
De buigtreksterkte van het vezelversterkt beton wordt berekend met de formule 
 

2
5s

fl,fct eh2
Faf =  

 
met: 
 
ffct,fl  de buigtreksterkte, in N/mm2; 
 
F   de breuklast,in N; 
 
a   de afstand as op as van de verticaal staande wanden, in mm; 
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hs   de hoogte van het element, in mm; 
 
e5   de wanddikte van het element, in mm. 
 
Daarbij is aangenomen dat het grootste moment optreedt in de horizontale betondoorsnede boven-

aan de verticaal staande wand en dat dit 
1
12

Fa  groot is. In twijfelgevallen of bij bijzondere afme-

tingen van het proefstuk wordt het werkelijk moment in acht genomen. 
 
1.11.8.2  Controle op prismatische proefstukken 
 
De conventionele buigtreksterkte van het vezelversterkt beton wordt bepaald volgens 
NBN B 15-238 op gevormde prismatische proefstukken. 
 
 
1.12 TE VERSTREKKEN INLICHTINGEN - MERKEN 
 
De putelementen zijn tenminste voorzien van volgende onuitwisbare aanduidingen:  
 
- het fabrieksmerk; 
 
- de fabricagedatum; 
 
- desgevallend, het merk BENOR van overeenkomstigheid en de bij dit merk horende aanvul-

lende aanduidingen. 
 
Verder dienen door de fabrikant op eenvoudig verzoek van de koper de volgende inlichtingen te 
worden verstrekt: 
 
- de fabricagematen; 
 
- de geometrische kenmerken van de verbindingen en van de afdichtingsringen; 
 
- desgevallend, bijzondere aanvullende kenmerken (bvb. beschermingslaag, cementgehalte en 

soort cement, schikking en doorsnede van de wapeningen, gehalte staalvezels, kenmerken van 
de ingestorte hijshulpstukken, ...). 

 
 
1.13 KEURING VAN EEN LEVERING 
 
1.13.1 Voorafgaande bepaling 
 
Indien de inspectieputten geleverd worden onder het merk BENOR van overeenkomstigheid zijn 
de bepalingen van 1.13.2 t/m 1.13.5 niet van toepassing. 
 
Voor alle certificeringsaspecten van de BENOR-inspectieputten zoals de controleprocedures, de 
voorwaarden en het nazicht van een levering en de klachten wordt verwezen naar de van toepas-
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sing zijnde BENOR-reglementen. 
1.13.2 Voorwaarden voor de bemonstering 
 
In het belang van de contractanten2 en teneinde rekening te houden met de beproevingsouder-
dommen voorgeschreven in 1.13.4.2 en de verwerkingsvoorschriften van 1.13.5 geschieden de 
bemonsteringen in de fabriek. 
 
Indien de bemonsteringen niet geschieden door een onpartijdige instelling, worden de bemonste-
ringen tegensprekelijk uitgevoerd, dit wil zeggen in aanwezigheid van de contractanten. 
 
Indien één of meerdere contractanten behoorlijk verwittigd werden maar verstek laten gaan, gaan 
de overige contractanten alleen tot de bemonstering over. 
 
De bemonsteringen geschieden aselectief en zijn representatief voor elke volledige partij. Daartoe 
worden de putelementen in elke partij op verscheidene plaatsen gekozen volgens een vooraf door 
de contractanten gemaakte afspraak. 
 
1.13.3 Omvang van de bemonstering 
 
Ingeval de totale hoeveelheid te leveren inspectieputten minstens 50 stuks bedraagt, wordt ze ver-
deeld in hoeveelheden van 50 stuks, met dien verstande dat de eventueel resterende hoeveelheid 
gevoegd wordt bij de laatste hoeveelheid van 50 stuks wanneer ze minder dan 25 stuks bedraagt. 
Zoniet wordt ze als een afzonderlijke hoeveelheid beschouwd. 
 
De aldus uiteindelijk bekomen hoeveelheden worden als partijen beschouwd. Elke totale hoeveel-
heid inspectieputten kleiner dan 50 stuks wordt als één partij beschouwd. 
 
Per partij worden drie monsters genomen. Het eerste monster is bestemd voor de controles, de 
overige twee zijn bestemd voor de eventuele tegencontroles. 
 
Elk monster omvat één bodemstuk, één dekplaat, één paselement, een dekelement en/of één of 
meer schachtelementen volgens de noodwendigheden van de waterdichtheidsproeven (zie 1.11.5) 
en in het voorkomend geval de belastingsproef ter controle van de buigtreksterkte van vezelver-
sterkt beton. 
 
De monsters worden voorzien van een onuitwisbaar, ontegensprekelijk en door de contractanten 
herkenbaar merkteken. 
 
1.13.4 Uitvoering van de controles 
 
1.13.4.1 Controle van de maat-, vorm- en aspectkenmerken 
 
De metingen en waarnemingen ter controle van de maat- en vormkenmerken (zie 1.11.1) en van 
de toestand van de oppervlakken en verbindingen (zie 1.11.2) worden uitgevoerd onmiddellijk na 

                         
2 Onder contractanten verstaat men de producent, de verkoper en de koper of hun behoorlijk gevolmachtigde afge-

vaardigden. In het geval van een aannemersbedrijf, duiden de woorden producent, verkoper en koper onderschei-
denlijk de fabrikant, de aannemer en de bouwheer aan, of hun onderscheidenlijke afgevaardigden. 
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de bemonstering in de fabriek; de controles geschieden op het eerste monster bestemd voor de 
proeven in het laboratorium (zie 1.13.4.2) en vóór het aanvatten van deze laatste. 
 
Bij de keuze van het tijdstip van de controles dient rekening te worden gehouden met de bepalin-
gen van 1.13.4.2 en 1.13.5. 
 
Indien de resultaten van de controles voldoen aan de eisen wordt tot de proeven in het laboratori-
um overgegaan op het eerste monster. 
 
Indien de resultaten van de controles niet voldoen aan de eisen worden tegencontroles op de twee 
andere monsters uitgevoerd. 
 
Indien de resultaten van de tegencontroles op deze twee monsters voldoen aan de eisen wordt 
overgegaan tot de proeven in het laboratorium op het eerste monster. 
 
Indien de resultaten van de tegencontroles niet voldoen aan de eisen voor minstens één van deze 
twee monsters wordt de partij geweigerd. 
 
1.13.4.2  Controle van het beton, de wapeningen en de waterdichtheid van de putelementen 

en van de mechanische sterkte van de dekplaat 
 
De proeven ter controle van het beton, de wapeningen, in het voorkomend geval het gehalte staal-
vezels en de waterdichtheid van de putelementen en van de mechanische sterkte van de dekplaat 
(zie 1.11.3 t/m 1.11.8) worden in het laboratorium uitgevoerd nadat de resultaten van de contro-
les volgens 1.13.4.1 bekend zijn. 
 
De proeven worden in de regel ten vroegste op 28 dagen en ten laatste op 35 dagen ouderdom van 
de elementen aangevat. 
 
Deze termijn kan in akkoord tussen de contractanten:  
 
- ingekort worden indien de fabrikant de kwaliteit overeenkomstig de onderhavige voorschriften 

garandeert op een jongere ouderdom; 
 
- verlengd worden met het aantal dagen dat de elementen bewaard werden bij een gemiddelde 

etmaaltemperatuur3 van minder dan 5° C; 
 
- verlengd worden mits het uitdrukkelijk akkoord van de koper. 
 
Indien de beproevingsouderdom minder bedraagt dan 28 dagen wordt de druksterkte van het beton 
verplicht gecontroleerd op ontnomen proefcilinders. 
 
Indien de beproevingsouderdom meer bedraagt dan 35 dagen wordt deze expliciet vermeld in het 
proefverslag. 
 
                         
3 De gemiddelde etmaaltemperatuur is conventioneel gelijk aan het rekenkundig gemiddelde van de luchttemperatu-

ren, opgenomen op de opslagplaats om 7h en om 14h30. 
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In de periode tussen hun bemonstering en hun voorbereiding voor de proeven worden de monsters 
zo goed mogelijk in de omstandigheden van de opslagplaats van de fabrikant bewaard. 
 
De proeven geschieden op het eerste monster; de twee reservemonsters worden in omstandighe-
den overeengekomen tussen de contractanten bewaard voor het geval van eventuele tegenproeven. 
 
De proeven ter controle van de waterdichtheid, de mechanische sterkte van de dekplaat en in het 
voorkomend geval van de buigtreksterkte van vezelversterkt beton op schachtelementen  worden 
uitgevoerd vóór de proeven ter controle van het beton, de wapeningen en in het voorkomend ge-
val het gehalte staalvezels. 
 
De controle van de buigtreksterkte van vezelversterkt beton gebeurt op schachtelementen. 
 
De controle van de druksterkte van het beton op kubussen gebeurt overeenkomstig de toepasselij-
ke bepalingen van § 11.3 van NBN B 15-001. 
 
De controles van de druksterkte van het beton op ontnomen proefcilinders en van de wateropslor-
ping van het beton gebeuren aan de hand van drie proefstukken per kenmerk en per element, met 
dien verstande dat slechts één schachtelement van het monster moet gecontroleerd worden. 
 
Elke individuele druksterkte is niet kleiner dan de karakteristieke druksterkte die overeenstemt 
met de sterkteklasse vastgelegd door de fabrikant (zie 1.6.2.5.1). 
 
De resultaten van de laboratoriumproeven worden de contractanten ter kennis gebracht door mid-
del van een beproevingsverslag. 
 
Wanneer, voor het eerste monster, alle proefresultaten voldoen aan de eisen wordt de partij aan-
vaard. 
 
In het tegengestelde geval worden de twee reservemonsters aan de tegenproeven onderworpen. 
 
Wanneer alle proefresultaten van de reservemonsters voldoen aan de eisen wordt de ter keuring 
aangeboden partij aanvaard. 
 
Indien dit niet het geval is wordt de ter keuring aangeboden partij geweigerd. 
 
1.13.5 Verwerking van de putelementen 
 
De elementen van een partij mogen slechts worden verwerkt nadat alle resultaten van de keuring 
bekend zijn en voldoening schenken. 
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DEEL 2 - BIJZONDERE TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN 
VOOR GEPREFABRICEERDE ELEMENTEN VOOR 
INSPECTIEPUTTEN KLASSE 1 

 
 
2.1 GEOMETRISCHE KENMERKEN4 

 
2.1.1  Basiselement 
 
2.1.1.1 Bodemstuk zonder reductieplaat (fig. 2.1) 
 

Geval a - Voorbeeld zonder aansluitstukken 
 

 
 

Geval b - Voorbeeld met aansluitstukken 

 
Fig. 2.1 - Bodemstuk zonder reductieplaat 

                         
4 De figuren 2.1 t/m 2.6 gelden als voorbeeld voor wat de vorm van de putelementen betreft; onder meer zijn de 

putelementen op de figuren 2.1 t/m 2.4 voorzien van een opwaartse spie ten behoeve van hun onderlinge verbin-
ding. Enkel de vormvoorschriften vermeld in de tekst zijn bindend. 
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2.1.1.1.1 Uitwendige vorm 
 
De onderkant is vlak; de bovenrand is met een spie (zie fig. 2.1) of met een mof afgewerkt (zie 
2.2.1). Voor het overige is de uitwendige vorm niet opgelegd. 
 
Het ondervlak van het bodemstuk en het vlak overeenstemmend met de bovenrand zijn evenwij-
dig. De afwijking van de evenwijdigheid tussen beide vlakken is in geen enkele richting groter 
dan 5 mm/m. 
 
2.1.1.1.2 Inwendige vorm en afmetingen 
 
De inwendige vorm is een rechte cilinder met hoogte hi (dit is de verticale afstand tussen de bo-
venkant, spie of mof inbegrepen, en het laagste punt van het inwendig bodemoppervlak); het in-
wendig bodemoppervlak is vlak of heeft een stroomprofiel. 
 
De fabricagemaat van de binnendiameter di,h is in overeenstemming met de bepalingen van tabel 
2.1. De toelaatbare afwijkingen van de werkelijke binnendiameter t.o.v. de overeenstemmende 
fabricagemaat zijn aangegeven in tabel 2.1. 
 

Tabel 2.1 - Bodemstuk zonder reductieplaat - Fabricagematen en maatafwijkingen 
 

Fabricagemaat Toelaatbare afwijking 

Symbool Eis in meer in min 

di,h 1000 mm 20 mm 20 mm 

e1 ≥ 140 mm 10 mm 5 mm 

e2 ≥ 150 mm 10 mm 5 mm 

h1 (1) - 10 mm 

h2  ≥ 0 mm (1) 20 mm 20 mm 

1u - x ≤ 150 mm 10 mm - 

1u - y ≤ 100 mm 10 mm - 

n ≥ 0 mm - - 

(1):   zie 1.8.2.2 

 
Ter plaatse van een verdikking van de wand ten behoeve van een aansluitvoorziening, is de fabri-
cagemaat van de ingekorte binnendiameter niet kleiner dan 850 mm. De toelaatbare afwijkingen 
in min en in meer van de werkelijke ingekorte binnendiameter t.o.v. de fabricagemaat zijn 
20 mm. 
 
Het stroomprofiel is effen en vlak. De afwijking tussen de werkelijke en de vooropgestelde onder-
ste beschrijvende van een stroomprofiel is in geen enkel punt groter dan 10 mm. 
 
2.1.1.1.3 Wanddikte en bodemdikte 
 
De fabricagematen van de wanddikte e1 en van de bodemdikte e2 zijn in overeenstemming met de 
bepalingen van tabel 2.1. De bodemdikte is zodanig dat de onderkant van de bodem niet hoger 
ligt dan de onderkant van de verbinding van de aangesloten afvoerleidingen (afstand n ≥ 0 - zie 
fig. 2.1). 
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De toelaatbare afwijkingen van de werkelijke dikten t.o.v. de overeenstemmende fabricagematen 
zijn aangegeven in tabel 2.1. 
 
2.1.1.1.4 Aansluitvoorzieningen 
 
De fabricagematen van de hoogten h1 en h2 zijn in overeenstemming met 1.8.2.2. De toelaatbare 
afwijkingen van de werkelijke hoogten h1 en h2 t.o.v. de overeenstemmende fabricagematen zijn 
aangegeven in tabel 2.1. 
 
Ingeval een aansluitstuk wordt aangebracht, is de fabricagemaat van de buiten de wand uitsteken-
de lengte lu verminderd met de diepte x van de spie of met de uitwendige lengte y van de kraag 
van de mof in overeenstemming met de bepalingen van tabel 2.1. De lengte lu wordt gemeten ter 
plaatse van de kruin van het aansluitstuk; in het voorkomende geval wordt een afschuining ter 
plaatse van de aansluiting met de wand van het bodemstuk niet meegerekend. De toelaatbare af-
wijking van de werkelijke lengte t.o.v. de fabricagemaat is aangegeven in tabel 2.1. 
 
2.1.1.2 Bodemstuk met reductieplaat (fig. 2.2) 
 
2.1.1.2.1 Uitwendige vorm 
 
De onderkant is vlak; de bovenkant bestaat uit een reductieplaat waarin een opening is aange-
bracht. 
 
De opening in de reductieplaat is begrensd door een cirkel met een diameter di,h en is voorzien 
van een spie (zie fig. 2.2) of van een mof wanneer op het bodemstuk een schacht moet worden 
aangebracht; de opening is een cirkel met een diameter ∅ i en is voorzien van een mof wanneer de 
reductieplaat dienst doet als dekplaat en daarop een pasring moet worden aangebracht. Voor het 
overige is de uitwendige vorm niet opgelegd. 
 
Het ondervlak van het bodemstuk en het vlak overeenstemmend met de bovenrand van de opening 
in de reductieplaat zijn evenwijdig. De afwijking van de evenwijdigheid tussen beide vlakken is in 
geen enkele richting groter dan 5 mm/m. 
 
Behalve wanneer de reductieplaat dienst doet als dekplaat, is de reductieplaat verbonden met de 
wanden van het bodemstuk; die verbinding wordt verwezenlijkt in de fabriek of op het werk (zie 
2.2.2). 
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Geval a - Voorbeeld zonder aansluitstukken 

 
 

Geval b - Voorbeeld met aansluitstukken 

 
 

Fig. 2.2 - Bodemstuk met reductieplaat 
 
2.1.1.2.2 Inwendige vorm en afmetingen 
 
De inwendige vorm is: 
 
- ofwel een rechte cilinder met als grondvlak een cirkel met een diameter groter dan 1000 mm; 
 
- ofwel een recht prisma met een horizontale doorsnede waarin een cirkel met een diameter van 

minstens 1000 mm kan worden ingeschreven; 
 
en als hoogte hi (dit is de verticale afstand tussen de bovenkant, spie of mof inbegrepen, en het 
laagste punt van het inwendig bodemoppervlak). 
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Ter plaatse van een vernauwing van de horizontale binnendoorsnede ten behoeve van een aan-
sluitvoorziening, is de fabricagemaat van de diameter van de in die doorsnede ingeschreven cirkel 
niet kleiner dan 1000 mm. 
 
Het inwendig bodemoppervlak is vlak of heeft een stroomprofiel. 
 
De fabricagemaat van de diameter di,h of ∅ i is in overeenstemming met de bepalingen van tabel 
2.2. De toelaatbare afwijking van de werkelijke diameter t.o.v. de fabricagemaat is aangegeven in 
tabel 2.2. 
 

Tabel 2.2 - Bodemstuk met reductieplaat - Fabricagematen en maatafwijkingen 
 

Fabricagemaat Toelaatbare afwijking 

Symbool Eis in meer in min 

di,h 1000 mm 20 mm 20 mm 

e1 ≥ 140 mm 10 mm 5 mm 

e2, e3 ≥ 150 mm 10 mm 5 mm 

h1 (1) - 10 mm 

h2 ≥ 0 mm (1) 20 mm 20 mm 

lu - x ≤ 150 mm 10 mm - 

lu - y ≤ 100 mm 10 mm - 

n ≥ 0 mm  - - 

∅ i 700 mm 15 mm 15 mm 

(1):  zie 1.8.2.2 

 
De overige fabricagematen van de horizontale binnendoorsnede worden vastgelegd door de fabri-
kant. De toelaatbare afwijkingen in min en in meer van de werkelijke afmetingen van de horizon-
tale binnendoorsnede t.o.v. de overeenstemmende fabricagematen zijn 20 mm. 
 
Het stroomprofiel is effen en vlak. De afwijking tussen de werkelijke en de vooropgestelde onder-
ste beschrijvende van een stroomprofiel is in geen enkel punt groter dan 10 mm. 
 
2.1.1.2.3 Dikte van de reductieplaat, van de wanden en van de bodem 
 
De fabricagemaat van de dikte e3 van de reductieplaat is in overeenstemming met de bepalingen 
van tabel 2.2. Voor de wanddikte e1, de bodemdikte e2 en de afstand n (zie fig. 2.2) zijn de bepa-
lingen van 2.1.1.1.3 van toepassing. 
 
De toelaatbare afwijkingen van de werkelijke dikten t.o.v. de overeenstemmende fabricagematen 
zijn aangegeven in tabel 2.2. 
 
2.1.1.2.4 Aansluitvoorzieningen 
 
De bepalingen van 2.1.1.1.4 zijn van toepassing, met dien verstande dat de maximumwaarden 
van lu enkel gelden voor aansluitstukken waarvan de as loodrecht op de wand van het bodemstuk 
staat; in het geval van schuine aansluitingen moet lu zo klein zijn als technisch mogelijk. 
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2.1.1.3 Putbuis (fig. 2.3) 
 
2.1.1.3.1 Uitwendige vorm en afmetingen 
 
Indien de uitwendige vorm aan de bovenzijde gekromd is, wordt de putbuis van een opzetstuk 
voorzien waarop de schachtelementen aansluiten (zie fig. 2.3 - geval a). Daartoe is de bovenrand 
van het opzetstuk voorzien van een spie (zie fig. 2.3) of van een mof (zie 2.2.1). 
 
De fabricagemaat van de hoogte h0 van het opzetstuk ter plaatse van de kruin van de buis en de 
toelaatbare afwijkingen van de werkelijke hoogte t.o.v. de fabricagemaat zijn in overeenstemming 
met de bepalingen van tabel 2.3. 

 
Geval a - Voorbeeld met cirkelvormige uitwendige doorsnede 

 
Geval b - Voorbeeld met niet-cirkelvormige uitwendige doorsnede 

 
Fig. 2.3 - Putbuis 
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Tabel 2.3 - Putbuis - Fabricagematen en maatafwijkingen 
 

Fabricagemaat Toelaatbare afwijking 

Symbool Eis in meer in min 

di,h 1000 mm 20 mm 20 mm 

e4 ≥ 140 mm 10 mm 5 mm 

h0 ≥ 50 mm - 5 mm 

 
Indien de uitwendige vorm aan de bovenzijde vlak is (zie fig. 2.3 - geval b) wordt de putbuis 
voorzien van een verbindingsrand voor de verbinding met de schachtelementen of, in het voor-
komend geval met de pasringen, zoals in het geval van het bodemstuk met reductieplaat (zie 
2.1.1.2.1 en 2.2.1). 
 
Indien de putbuis voorzien is van een voetstuk zijn het ondervlak en het vlak overeenstemmend 
met de bovenrand van het opzetstuk (geval a) of met de verbindingsrand (geval b) evenwijdig. De 
afwijking van de evenwijdigheid tussen beide vlakken is in geen enkele richting groter dan 
5 mm/m. 
 
De uitwendige afmetingen zijn overigens bepaald door de inwendige afmetingen en door de 
wanddikten. 
 
Putbuizen met gebroken langsas en/of met niet-uniforme binnendiameter zijn niet toegelaten. 
 
2.1.1.3.2 Inwendige vorm en afmetingen 
 
De putbuis heeft een binnendiameter di,v van minstens 1000 mm; de fabricagemaat van de binnen-
diameter, alsook de toelaatbare afwijkingen van de werkelijke diameter t.o.v. de fabricagemaat 
zijn dezelfde als die van de aangesloten buizen. 
 
Het opzetstuk is cilindervormig met een cirkelvormige doorsnede. De fabricagemaat van de bin-
nendiameter di,h, alsook de toelaatbare afwijkingen van de werkelijke diameter t.o.v. de fabrica-
gemaat zijn in overeenstemming met de bepalingen van tabel 2.3. 
 
Indien de putbuis niet voorzien is van een voetstuk, is de onderste beschrijvende van de inwendige 
buiswand evenwijdig aan het vlak overeenstemmend met de bovenrand van het opzetstuk. De af-
wijking van de evenwijdigheid tussen beide is niet groter dan 5 mm/m. 
 
2.1.1.3.3 Wanddikten 
 
De fabricagemaat van de wanddikte van de putbuis is minstens gelijk aan die van de aangesloten 
buizen; de toelaatbare afwijkingen van de werkelijke dikte t.o.v. de fabricagemaat zijn dezelfde 
als die van de aangesloten buizen. 
 
De fabricagemaat van de wanddikte e4 van het opzetstuk en de toelaatbare afwijking van de wer-
kelijke dikte t.o.v. de fabricagemaat zijn in overeenstemming met de bepalingen van tabel 2.3. 
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2.1.2  Schacht (fig. 2.4) 
 
2.1.2.1 Vorm en afmetingen 
 
De schacht bestaat uit een of meer op elkaar gestapelde elementen met een binnendiameter di,h, 
een nuttige hoogte hs en een wanddikte e5. 
 
De fabricagematen van de binnendiameter di,h, van de nuttige hoogte hs en van de wanddikte e5, 
alsook de toelaatbare afwijkingen van de werkelijke afmetingen t.o.v. de overeenstemmende fa-
bricagematen zijn in overeenstemming met de bepalingen van tabel 2.4. 
 
Geval a - Element zonder aansluitvoorziening     Geval b - Element zonder aansluitstuk 
 

 
 

Geval c - Element met aansluitstuk 

 
 

Fig. 2.4 - Schachtelement 
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Tabel 2.4 - Schachtelement - Fabricagematen en maatafwijkingen 
 

Fabricagemaat Toelaatbare afwijking 

Symbool Eis in meer in min 

di,h 1000 mm 20 mm 20 mm 

e5 ≥ 140 mm 10 mm 5 mm 

hs ≥ 300 mm 20 mm 20 mm 

h1  ≥ 150 mm (1) - 10 mm 

h2  ≥ 150 mm (1) - 10 mm 

lu - y ≤ 100 mm 10 mm - 

(1):  volgens bestek en/of plans 

 
Elk element heeft bovendien de volgende kenmerken: 
 
- het boveneind is spievormig en het ondereind mofvormig (zie fig. 2.4) of omgekeerd (zie 

2.2.1); 
 
- het grootste verschil tussen willekeurig gemeten nuttige hoogten is hoogstens 5 mm; 
 
- de grootste afstand tussen het bovenste of onderste uiteinde en het vlak loodrecht op de leng-

teas en rakend aan dat uiteinde is hoogstens 5 mm. 
 
2.1.2.2 Aansluitvoorzieningen 
 
De bepalingen van 2.1.1.1.4 zijn van toepassing, met dien verstande dat de fabricagematen van 
de hoogten h1 en h2 en de toelaatbare afwijkingen van de werkelijke hoogten t.o.v. de overeen-
stemmende fabricagematen in overeenstemming zijn met de bepalingen van tabel 2.4. 
 
2.1.3  Afdekking 
 
2.1.3.1 Dekplaat (fig. 2.5) 

 
Fig. 2.5 - Dekplaat 

 
De dekplaat is een als afdekking op de schacht of bij ontstentenis op het basiselement aangebracht 
schijfvormig element, dat al dan niet voorzien is van een excentrische opening. 
 
Ze bezit de volgende kenmerken: 
 
- de onderkant is aan de buitenrand mofvormig (zie fig. 2.5) of spievormig (zie 2.2.1); 
 
- de bovenkant is aan de rand van de eventuele opening mofvormig of vlak; bij gebruik van pas-
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ringen (zie 2.1.3.2) is de mofvormige rand evenwel verplicht. 
 
De fabricagematen van de buitendiameter du van de plaat, van de diameter ∅ i van de eventuele 
cirkelvormige opening en van de dikte e6, onderste mof of spie niet inbegrepen, alsook de toelaat-
bare afwijkingen van die afmetingen t.o.v. de overeenstemmende fabricagematen zijn in overeen-
stemming met de bepalingen van tabel 2.5. 
 

Tabel 2.5 - Dekplaat - Fabricagematen en maatafwijkingen 
 

Fabricagemaat Toelaatbare afwijking 

Symbool Eis in meer in min 

du = di,h + 2e5 ≥ 1280 mm 20 mm 20 mm 

e6 ≥ 150 mm 10 mm 5 mm 

∅ i 700 mm 15 mm 15 mm 

 
2.1.3.2 Paselementen (fig. 2.6) 

 
Fig. 2.6 - Pasring 

 
De paselementen zijn ringvormige elementen die dienen om het hoogteverschil tussen de boven-
kant van de dekplaat met cirkelvormige opening en de onderkant van het putrandraam op te vul-
len. 
 
De fabricagematen van de binnendiameter ∅ i, van de buitendiameter ∅ u en van de hoogte hr, spie 
niet inbegrepen, alsook de toelaatbare afwijkingen van die afmetingen t.o.v. de overeenstemmen-
de fabricagematen zijn in overeenstemming met de bepalingen van tabel 2.6. 
 

Tabel 2.6 - Pasring - Fabricagematen en maatafwijkingen 
 

Fabricagemaat Toelaatbare afwijking 

Symbool Eis in meer in min 

hr ≥ 80 mm 10 mm 5 mm 

∅ i 700 mm 15 mm 15 mm 

∅ u ≥ 900 mm 15 mm 15 mm 

 
2.2 VERBINDINGEN 
 
2.2.1  Verbindingen tussen putelementen 
 
De verbindingen met afdichtingsring zijn in overeenstemming met 1.8.1, met dien verstande dat 
de verticale lasten aan de buitenzijde van de schachtelementen worden overgebracht en de afdich-
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tingsring geplaatst is tussen de spie en de mof (zie fig. 2.7). 
 
De fabricagematen van spie en mof zijn in overeenstemming met de bepalingen van fig. 2.7. 
 

Fig. 2.7 - Ver
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In de fabriek wordt de verbinding van de reductieplaat (zie 2.1.1.2.1) met de wanden van het bo-
demstuk gerealiseerd hetzij door het gezamenlijk storten van wanden en plaat tot één geheel, het-
zij door het afzonderlijk storten van wanden en plaat en het definitief verbinden tot één geheel op 
een later tijdstip vóór het verlaten van de fabriek. 
 
Bij het realiseren van de verbinding van de reductieplaat met de wanden van het bodemstuk op het 
werk is die verbinding zodanig dat: 
 
- de reductieplaat in de fabriek zelf kan worden aangebracht om een waterdichtheidsproef uit te 

voeren en vervolgens terug kan worden verwijderd; dit vereist een verbinding met afdichtings-
ringen van elastomeer of met een ander op het verbindingsvlak aangebracht materiaal dat ver-
vormbaar en waterdicht is onder de proefvoorwaarden van 1.10.1; verbindingen met mortel 
zijn uitgesloten; 

 
- de reductieplaat zich niet kan verplaatsen in het werk; dit vereist hetzij een mechanische ver-

binding, hetzij een geprofileerde verbinding (mof/spie, tand/groef, ...). 
 
Aan beide voorwaarden dient gelijktijdig te worden voldaan. 
 
2.3 WAPENINGEN 
 
De volgende putelementen bezitten steeds een constructieve wapening van betonstaal (zie 1.5.2): 
 
- het bodemstuk met reductieplaat met inbegrip van de eventuele aansluitstukken (zie 2.1.1.2.4), 

met uitzondering van de wanden van een rond bodemstuk; 
 
- de putbuis met inbegrip van het eventuele opzetstuk; 
 
- de dekplaat. 
 
De wapeningen van de putelementen zijn in overeenstemming met 1.6.3.1. 
 
Het buislichaam van een putbuis met cirkelvormige uitwendige doorsnede omvat minstens de wa-
peningen van een gewapende betonbuis overeenkomstig NBN B 21-501 met dezelfde dwarsafme-
tingen; 
 
De wanden van een rond bodemstuk met reductieplaat bezitten een niet-constructieve wapening 
die niet kleiner is dan 0,15% van het oppervlak van de betondoorsnede; die wapening mag wor-
den vervangen door een versterking met staalvezels naar rato van minstens 20 kg per m3 beton 
(zie 1.6.4). 
 
2.4 MECHANISCHE STERKTE 
 
Bij het nazicht door berekening van de mechanische sterkte van een putelement, wordt gerekend 
met een veranderlijke bovenbelasting (wiellast inclusief dynamische effecten) van 1,4 x 75 kN = 
105 kN. 
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Bij het nazicht door berekening van de mechanische sterkte van een reductieplaat die dienst doet 
als dekplaat, wordt gerekend met een veranderlijke bovenbelasting (wiellast inclusief dynamische 
effecten) van 2 x 75 kN = 150 kN. 
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DEEL 3 - BIJZONDERE TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN 
VOOR GEPREFABRICEERDE ELEMENTEN VOOR 
INSPECTIEPUTTEN KLASSE 2 

 
 
3.1 GEOMETRISCHE KENMERKEN 6 
 
3.1.1 Basiselement (fig. 3.1) 
 
Het basiselement is een bodemstuk zonder reductieplaat (zie 1.3). 

 
Fig. 3.1 - Basiselement 

 
3.1.1.1.1 Uitwendige vorm 
 
De uitwendige vorm is een rechte cilinder of een recht prisma met vierkante basis. De onderkant 
is vlak; de bovenrand is met een spie (zie fig. 3.1) of met een mof afgewerkt. Voor het overige is 
de uitwendige vorm niet opgelegd. 
 
Het ondervlak van het basiselement en het vlak overeenstemmend met de bovenrand zijn evenwij-
dig. De afwijking van de evenwijdigheid tussen beide vlakken is in geen enkele richting groter 
dan 5 mm/m. 
 
3.1.1.1.2 Inwendige vorm en afmetingen 
 
De inwendige vorm is gelijkvormig met de uitwendige vorm en bezit een inwendige hoogte hi (dit 
is de verticale afstand tussen de bovenkant, spie of mof inbegrepen, en het laagste punt van het 
inwendig bodemoppervlak); het inwendig bodemoppervlak is vlak of heeft een stroomprofiel. 
 

                         
6 De figuren 3.1 t/m 3.5 gelden als voorbeeld voor wat de vorm van de putelementen betreft; onder meer bezitten 

die elementen een vierkante horizontale binnendoorsnede en zijn de putelementen op de figuren 3.1 en 3.2 voor-
zien van een opwaartse spie ten behoeve van hun onderlinge verbinding. Enkel de vormvoorschriften vermeld in 
de tekst zijn bindend. 
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De fabricagematen van de binnendiameter di,h of binnenzijde zi,h zijn in overeenstemming met de 
bepalingen van tabel 3.1. De toelaatbare afwijkingen van de werkelijke inwendige afmetingen 
t.o.v. de overeenstemmende fabricagematen zijn aangegeven in tabel 3.1. 
 

Tabel 3.1 - Basiselement - Fabricagematen en maatafwijkingen 
 

Fabricagemaat Toelaatbare afwijking 

Symbool Eis in meer in min 

di,h, zi,h 1000 mm 20 mm 20 mm 

≥ 120 mm  (1) 
e1 

≥ 100 mm (2) 
10 mm 5 mm 

≥ 120 mm (1) 
e2 

≥ 100 mm (2) 
10 mm 5 mm 

h1 (3) - 10 mm 

h2 (3) 20 mm 20 mm 

n ≥ 0 mm - - 

(1): in het geval van een inspectieput met vierkante schachtdoorsnede van vezelversterkt beton met een buigtreksterkte van 
minstens 4 N/mm² 

(2): in het geval van een inspectieput met vierkante schachtdoorsnede van vezelversterkt beton met een buigtreksterkte van 
minstens 5,5 N/mm² 

(3): zie 1.8.2.2 

 
Ter plaatse van een verdikking van de wand ten behoeve van een aansluitvoorziening, is de fabri-
cagemaat van de ingekorte binnendiameter niet kleiner dan 850 mm. De toelaatbare afwijkingen 
in min en in meer van de werkelijke ingekorte binnendiameter t.o.v. de fabricagemaat zijn 
20 mm. 
 
Het stroomprofiel is effen en vlak. De afwijking tussen de werkelijke en de vooropgestelde onder-
ste beschrijvende van een stroomprofiel is in geen enkel punt groter dan 10 mm. 
 
3.1.1.1.3 Wanddikte en bodemdikte 
 
De fabricagematen van de wanddikte e1 en van de bodemdikte e2 zijn in overeenstemming met de 
bepalingen van tabel 3.1. De bodemdikte is zodanig dat de onderkant van de bodem niet hoger 
ligt dan de onderkant van de verbinding van de aangesloten afvoerleidingen (afstand n ≥ 0 - zie 
fig. 3.1). 
 
De toelaatbare afwijkingen van de werkelijke dikten t.o.v. de overeenstemmende fabricagematen 
zijn aangegeven in tabel 3.1. 
 
3.1.1.1.4 Aansluitvoorzieningen 
 
De fabricagematen van de hoogten h1 en h2 zijn in overeenstemming met 1.8.2.2. De toelaatbare 
afwijkingen van de werkelijke hoogten h1 en h2 t.o.v. de overeenstemmende fabricagematen zijn 
aangegeven in tabel 3.1. 
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3.1.2  Schacht (fig. 3.2) 
 
3.1.2.1 Vorm en afmetingen 
Geval a - Element zonder aansluitvoorziening   Geval b - Element met aansluitvoorziening 

   
Fig. 3.2 - Schachtelement 

 
De schacht bestaat uit een of meer op elkaar gestapelde elementen met een binnendiameter di,h of 
binnenzijde zi,h, een nuttige hoogte hs en een wanddikte e5.  
 
De fabricagematen van de binnendiameter di,h of binnenzijde zi,h, van de nuttige hoogte hs en van 
de wanddikte e5, alsook de toelaatbare afwijkingen van de werkelijke afmetingen t.o.v. de over-
eenstemmende fabricagematen zijn in overeenstemming met de bepalingen van tabel 3.2. 

 
Tabel 3.2 - Schachtelement - Fabricagematen en maatafwijkingen 

 
Fabricagemaat Toelaatbare afwijking 

Symbool Eis in meer in min 

di,h, zi,h 1000 mm 20 mm 20 mm 

≥ 120 mm (1) 
e5 

≥ 100 mm (2) 
10 mm 5 mm 

hs ≥ 300 mm 20 mm 20 mm 

h1  ≥ 100 mm (3) - 10 mm 

h2  ≥ 100 mm (3) - 10 mm 

(1): in het geval van een inspectieput met vierkante schachtdoorsnede van vezelversterkt beton met een buigtreksterkte van 
minstens 4 N/mm² 

(2): in het geval van een inspectieput met vierkante schachtdoorsnede van vezelversterkt beton met een buigtreksterkte van 
minstens 5,5 N/mm² 

(3): volgens bestek en/of plans 

 
Elk element heeft bovendien de volgende kenmerken: 
 
- het boveneind is spievormig en het ondereind mofvormig (zie fig. 3.2), of omgekeerd; 
 
- het grootste verschil tussen willekeurig gemeten nuttige hoogten is hoogstens 5 mm; 
 
- de grootste afstand tussen het bovenste of onderste uiteinde en het vlak loodrecht op de leng-

teas en rakend aan dat uiteinde is hoogstens 5 mm. 
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3.1.2.2 Aansluitvoorzieningen 
 
De bepalingen van 3.1.1.1.4 zijn van toepassing, met dien verstande dat de fabricagematen van 
de hoogten h1 en h2 en de toelaatbare afwijkingen van de werkelijke hoogten t.o.v. de overeen-
stemmende fabricagematen in overeenstemming zijn met de bepalingen van tabel 3.2. 
 
3.1.3  Afdekking 
 
3.1.3.1 Dekplaat (fig. 3.3) 

 
Fig. 3.3 - Dekplaat 

 
De dekplaat is een als afdekking op de schacht of bij ontstentenis op het basiselement aangebracht 
rond of vierkant plaatvormig element, dat al dan niet voorzien is van een excentrische opening. 
 
In het voorkomend geval is de onderkant aan de buitenrand mofvormig (zie fig. 3.3) of spievor-
mig en is de bovenkant aan de rand van de eventuele opening mofvormig of vlak. 
 
De fabricagematen van de uitwendige diameter du of uitwendige zijde zu van de plaat, van de dia-
meter ∅ i of zijde zi van de eventuele opening en van de dikte e6, in het voorkomend geval onder-
ste mof of spie niet inbegrepen, alsook de toelaatbare afwijkingen van die afmetingen t.o.v. de 
overeenstemmende fabricagematen zijn in overeenstemming met de bepalingen van tabel 3.3. 
 

Tabel 3.3 - Dekplaat - Fabricagematen en maatafwijkingen 
 

Fabricagemaat Toelaatbare afwijking 

Symbool Eis in meer in min 

du  (zu) = di,h (zi,h) +2e5 ≥ 1200 mm 20 mm 20 mm 

e6 ≥ 100 mm 10 mm 5 mm 

∅ i, zi 700 mm 15 mm 15 mm 

 
3.1.3.2 Dekelement (fig. 3.4) 
 
Het dekelement is een als afdekking op de schacht of bij ontstentenis op het basiselement aange-
bracht geheel van een schachtelement en een dekplaat, dat al dan niet voorzien is van een excen-
trische opening. 
 
In het voorkomend geval is de bovenkant aan de rand van de opening mofvormig of vlak. 
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Fig. 3.4 - Dekelement 

 
De fabricagematen van de wanddikten e5 en e6, van de uitwendige diameter du of uitwendige zijde 
zu en van de diameter ∅ i of zijde zi van de eventuele opening, alsook de toelaatbare afwijkingen 
van die afmetingen t.o.v. de overeenstemmende fabricagematen zijn in overeenstemming met de 
passende bepalingen van tabellen 3.2 en 3.3. Voor de fabricagemaat van de hoogte hd, alsook 
voor de toelaatbare afwijkingen van de werkelijke hoogte t.o.v. de fabricagemaat gelden de bepa-
lingen van tabel 3.2 voor de hoogte hs. 
 
Elk element heeft bovendien de volgende kenmerken: 
 
- het ondereind is mofvormig (zie fig. 3.4) of spievormig; 
 
- het grootste verschil tussen willekeurig gemeten hoogten is hoogstens 5 mm; 
 
- de grootste afstand tussen het bovenste of onderste uiteinde en het vlak loodrecht op de leng-

teas en rakend aan dat uiteinde is hoogstens 5 mm. 
 
3.1.3.3 Paselementen (fig. 3.5) 

 
Fig. 3.5 - Paselement 

 
De paselementen zijn ringvormige of raamvormige elementen die dienen om het hoogteverschil 
tussen de bovenkant van de dekplaat met cirkelvormige of vierkante opening en de onderkant van 
het putrandraam op te vullen. 
 
De onderkant is vlak of aan de binnenrand spievormig (zie fig. 3.5). 
 
De fabricagematen van de inwendige diameter ∅ i of inwendige zijde zi, van de uitwendige diame-
ter ∅ u of uitwendige zijde zu en van de hoogte hr, in het voorkomend geval spie niet inbegrepen, 
alsook de toelaatbare afwijkingen van die afmetingen t.o.v. de overeenstemmende fabricagematen 
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zijn in overeenstemming met de bepalingen van tabel 3.4. 
 

Tabel 3.4 - Paselement - Fabricagematen en maatafwijkingen 
 

Fabricagemaat Toelaatbare afwijking 

Symbool Eis in meer in min 

hr ≥ 50 mm - 5 mm 

∅ i, zi 700 mm 15 mm 15 mm 

∅ u, zu ≥ 900 mm 15 mm 15 mm 

 
3.2 VERBINDINGEN 
 
De verbindingen met afdichtingsring zijn in overeenstemming met 1.8. 
 
Aansluitingen op bodemstukken en desgevallend schachtelementen gebeuren steeds onder een 
rechte hoek t.o.v. de wand of, in het voorkomend geval, een aangestort wanddeel van het bodem-
stuk. 
 
 
3.3 WAPENINGEN 
 
De volgende putelementen bezitten steeds een constructieve wapening van betonstaal (zie 1.5.2): 
 
- het bodemstuk en in het voorkomend geval de schachtelementen en/of het dekelement van in-

spectieputten met vierkante schachtdoorsnede; 
 
- de dekplaat. 
 
De wapeningen van de putelementen zijn in overeenstemming met 1.6.3.1. 
 
 
3.4 VERSTERKING MET STAALVEZELS 
 
Staalvezels (zie 1.5.3) mogen worden toegepast ter vervanging van een constructieve wapening 
van betonstaal (zie 3.3), met uitzondering van die van een dekplaat. 
 
De buigtreksterkte van het vezelversterkt beton op 28 dagen ouderdom bedraagt minstens 
4 N/mm². 
 
De buigtreksterkte van het vezelversterkt beton wordt nagegaan volgens 1.11.8.1 op schachtele-
menten. 
 
 
3.5 MECHANISCHE STERKTE 
 
Bij het nazicht door berekening van de mechanische sterkte van een putelement wordt gerekend 
met een veranderlijke bovenbelasting (wiellast) van 75 kN. Die belasting wordt beschouwd als 
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een bijzondere belasting overeenkomstig NBN B 03-001. 
 
Het nazicht van de mechanische sterkte van de hierna volgende inspectieputten is niet vereist op 
voorwaarde dat de inbouwdiepte hoogstens 3 m bedraagt: 
 
- inspectieputten van ongewapend beton, met ronde schachtdoorsnede, waarvan de bodemdikte 

niet kleiner is dan 120 mm en de wanddikte niet kleiner dan 100 mm; 
 
- inspectieputten van gewapend beton; 
 
- inspectieputten van vezelversterkt beton, met vierkante schachtdoorsnede, waarvoor de buig-

treksterkte niet kleiner is dan: 
 

° 4 N/mm² bij een bodem- en wanddikte van minstens 120 mm; 
 
° 5,5 N/mm² bij een bodem- en wanddikte van minstens 100 mm. 
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BIJLAGE A 
 
Mechanische sterkte van putelementen in staalvezelversterkt beton 
 
De mechanische sterkte van putelementen in staalvezelversterkt beton wordt verantwoord over-
eenkomstig de voorschriften vervat in "Design of concrete structures - Steel wire fibre reinforced 
concrete structures with or without ordinary reinforcement"7, met inachtneming van de hiernavol-
gende bepalingen. 
 
- Verwijzingen in de voornoemde publicatie naar ENV 206, ENV 1992-1-1 en prENV 1992-1-2, 

of naar daarin voorkomende voorschriften, worden vervangen door verwijzingen naar respec-
tievelijk NBN B 15-001, NBN B 15-002 en NBN B 15-006, of naar de daarin voorkomende 
overeenkomstige voorschriften. 

 
- 4.2.1.3.3 Spanning - rekdiagrammen 
 

Bijvoegen na toepassingsregel (113): 
 
(114) Er kan worden uitgegaan van rechthoekige spanningsverdelingen. 

 

 
 

Fig. A.1 - Rechthoekige diagrammen 
 

- 4.3.1.2 Rekenwaarde van de weerstand aan buiging en langskrachten 
 

Bijvoegen in toepassingsregel (4): 
 
Als alternatief kan de benadering van 4.2.1.3.3 (114) worden toegepast. 

                         
7 Artikel gepubliceerd in het Tijdschrift "Infrastructuur in het Leefmilieu" 4/95 van het departement Leefmilieu en 

Infrastructuur van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 
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