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V O O R W O O R D

Deze Technische Voorschriften (PTV) 122, Uitgave 3 (2009) werden opgesteld door het Sectoraal
Technisch Comité 1 'Producten voor infrastructuurwerken' van PROBETON v.z.w. met het oog op:

- de standaardisatie van de technische voorschriften voor waterdoorlatende betonstraatstenen en -
tegels;

- de BENOR-certificatie van die producten op basis van de bepalingen van onderhavige voorschriften.

Deze nieuwe uitgave van de PTV 122 houdt rekening met de normen NBN EN 1338, 1ste uitgave (2003)
en NBN EN 1339, 1ste uitgave (2003) en de bijbehorende toepassingsnormen NBN B 21-311, 4de
uitgave (2006) en NBN B 21-211, 5de uitgave (2006), die gedeeltelijk als referentie dienen voor de
onderhavige PTV.

NOOT: De aandacht wordt erop gevestigd dat het toepassingsgebied van de NBN EN 1338 en NBN EN 1339
waterdoorlatende betonstraatstenen en betontegels uitsluit.

Deze nieuwe uitgave van PTV 122 werd opgesteld in afwachting van de eventuele publicatie, op een
later tijdstip, van een Belgische norm waarin onderhavige voorschriften geheel of gedeeltelijk zijn
vervat. Onmiddellijk na publicatie van deze norm zal onderhavige PTV ingetrokken of herzien
worden.

De Federale Overheidsdienst Economie (FOD) - Goedkeuring en Voorschriften heeft de PTV 122
geregistreerd ten titel van typevoorschrift in toepassing van Art. 3 van de wet van 28 december 1984.
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1 ONDERWERP EN TOEPASSINGSGEBIED

Deze Technische Voorschriften (PTV) 122 bepalen de kenmerken van de waterdoorlatende
betonstraatstenen en -tegels1 en formuleren de eisen waaraan deze bestratingsproducten moeten
voldoen. De eisen hebben betrekking op de aangewende grondstoffen, de productie en de afgewerkte
producten.

De overige bepalingen betreffen de meet- en beproevingsmethoden om de kenmerken van de
waterdoorlatende bestratingsproducten na te gaan en de procedures voor de beoordeling van de
producten en voor de keuring van een levering.

Deze PTV verwijst naar de toepasselijke bepalingen van de NBN EN 1339 en de NBN B 21-211 voor
betontegels en van de NBN EN 1338 en NBN B 21-311 voor betonstraatstenen.

Deze PTV is van toepassing op bestratingsproducten die waterdoorlatend zijn door hun vormkenmerken
en/of betonstructuur en die bestemd zijn voor grondbekledingen die de infiltratie van water in de
ondergrond toelaten en geschikt zijn voor licht voertuigenverkeer.

Deze PTV is niet van toepassing op grasbetontegels.

2 NORMATIEVE REFERENTIES

Deze PTV bevat verwijzingen naar de volgende normen :

NBN EN 1339 (2003): Betontegels – Eisen en beproevingsmethoden

NBN B 21-211 (2006): Betontegels – Toepassingsvoorschriften

NBN EN 1338 (2003): Betonstraatstenen – Eisen en beproevingsmethoden

NBN B 21-311 (2006): Betonstraatstenen – Toepassingsvoorschriften

De vermelde normen zijn die welke op het ogenblik van de publicatie van deze PTV van toepassing
zijn.

Voor gedateerde normen geldt dat latere wijzingen of herzieningen ervan slechts in deze PTV van
toepassing zijn als zij als wijziging of herziening worden opgenomen.

3 TERMINOLOGIE EN BEGRIPSBEPALINGEN

De terminologie en begripsbepalingen volgens NBN EN 1338, § 3 voor de betonstraatstenen en
NBN EN 1339, § 3 voor de betontegels zijn van toepassing, alsmede de volgende definities :

1 Verder kortweg waterdoorlatende bestratingsproducten genoemd.



PTV 122 – Uitgave 3 5/13

3.1
Hoofdfabricagemaat
Totale lengte, totale breedte of dikte van een bestratingsproduct.

3.2
Nominale maat
Conventionele maat die gelijk of benaderend gelijk is aan de fabricagemaat.

3.3
Contractant
Betrokkene bij een verkoopsovereenkomst met de fabrikant of bij een aannemingscontract van
bouwwerken; in het geval van een aannemingscontract zijn de contractanten de aannemer, de bouwheer
en de fabrikant of hun behoorlijk gevolmachtigde afgevaardigden.

3.4
Koper
Contractant die een verkoopsovereenkomst met de fabrikant afsluit.

3.5
Onpartijdige instelling
Instelling die onafhankelijk is van de contractanten en belast wordt met de voorafgaande keuring van
het product.

4 SYMBOLEN

De totale lengte, de totale breedte en de dikte van de waterdoorlatende bestratingsproducten (zie
NBN EN 1338, §§ 3.5 t.e.m. 3.7 en NBN EN 1339, §§ 3.5 t.e.m. 3.7) worden aangegeven door de
volgende symbolen :

L = totale lengte
b = totale breedte
h = dikte

5 SOORTEN EN INDELING

5.1 Soorten

Waterdoorlatende bestratingsproducten worden naargelang van de verhouding van hun totale lengte tot
hun dikte onderscheiden in:

- betontegels, volgens de bepalingen van NBN EN 1339, § 3.2;

- betonstraatstenen, volgens de bepalingen van NBN EN 1338, § 3.2.
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5.2 Indeling

Waterdoorlatende bestratingsproducten worden naargelang van hun vormkenmerken of betonstructuur
als volgt ingedeeld:

a. waterdoorlatende bestratingsproducten met drainageopeningen, dit zijn bestratings-
producten die voorzien zijn van doorgaande openingen en/of van halve openingen op de
zijvlakken waardoor de grondbekleding verticale openingen vertoont;

b. waterdoorlatende bestratingsproducten met verbrede voegen, dit zijn bestratingsproducten
die voorzien zijn van brede afstandhouders en/of van inkepingen op de zijvlakken waardoor de
grondbekleding doorlopend of plaatselijk verbrede voegen vertoont;

c. poreuze bestratingsproducten, dit zijn bestratingsproducten van poreus beton met een open
korrelopbouw.

Voornoemde voorzieningen kunnen ook worden gecombineerd, met dien verstande dat aan de eisen van
7.2 en van 7.3.5 afzonderlijk wordt voldaan.

6 MATERIAALEISEN

De bepalingen van NBN EN 1338, § 4 voor de betonstraatstenen en van NBN EN 1339, § 4 voor de
betontegels zijn van toepassing.

7 PRODUCTEISEN

7.1 Algemene bepalingen

De bepalingen van NBN EN 1338, § 5.1 voor de betonstraatstenen en van NBN EN 1339, § 5.1 voor de
betontegels zijn van toepassing.

7.2 Maat- en vormkenmerken

7.2.1 Afwijkingen

De bepalingen van NBN EN 1338, § 5.2 voor de betonstraatstenen en van NBN EN 1339, § 5.2 voor de
betontegels zijn van toepassing, met dien verstande dat :

 voor betontegels de toegelaten afwijkingen van de door de fabrikant verklaarde fabricagematen
minstens in overeenstemming zijn met klasse 2 (markering P);

 voor rechthoekige betontegels het toegelaten verschil tussen de diagonalen minstens in
overeenstemming is met klasse 2 (markering K);

 voor rechthoekige betonstraatstenen het toegelaten verschil tussen de diagonalen minstens in
overeenstemming is met klasse 2 (markering K).
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7.2.2 Draineeropeningen en verbrede voegen

De horizontale projectie van de oppervlakte van draineeropeningen en/of verbrede voegen bedraagt
minstens 10 % van de bestrate oppervlakte die ingenomen wordt door het waterdoorlatende
bestratingsproduct.

De oppervlakte van de horizontale projectie van de draineeropeningen en verbrede voegen en de door
het waterdoorlatende bestratingsproduct ingenomen oppervlakte worden bepaald volgens 8.2.

7.3 Fysische en mechanische eigenschappen

7.3.1 Algemeen

NBN EN 1338, § 5.3 voor de betonstraatsteen en NBN EN 1339, § 5.3 voor de betontegels zijn van
toepassing, desgevallend aangevuld of gewijzigd door de bepalingen van 7.3.2 t.e.m. 7.3.5.

7.3.2 Weerbestandheid

De bepalingen van NBN EN 1338, § 5.3.2 voor de betonstraatstenen en NBN EN 1339, § 5.3.2 voor de
betontegels zijn van toepassing, met dien verstande dat:

a. voor poreuze bestratingsproducten de weerbestandheid minstens overeenstemt met klasse 1
(markering A);

b. voor niet-poreuze waterdoorlatende bestratingsproducten de weerbestandheid minstens
overeenstemt met klasse 2 (markering B).

7.3.3 Mechanische sterkte

7.3.3.1 Poreuze bestratingsproducten

De bepalingen van NBN EN 1338, § 5.3.3 voor de betonstraatstenen en NBN EN 1339,
§§ 5.3.3 en 5.3.6 voor de betontegels zijn van toepassing, met dien verstande dat:

a. de mechanische sterkte wordt bepaald door beproeving overeenkomstig 8.4;

b. voor poreuze betonstraatstenen de karakteristieke splijtsterkte niet kleiner is dan
2,5 MPa, waarbij geen enkel resultaat kleiner is dan 2,0 MPa en de breuklast niet kleiner is
dan 175 N/mm splijtlengte;

c. voor poreuze betontegels de buigtreksterkte minstens overeenstemt met de klasse 1
(markering S) en de breuklast minstens met klasse 45 (markering 4).

7.3.3.2 Niet-poreuze waterdoorlatende bestratingsproducten

De bepalingen van NBN EN 1338, § 5.3.3 voor de betonstraatstenen en NBN EN 1339, § 5.3.3
en § 5.3.6 voor de betontegels zijn van toepassing, met dien verstande dat voor
waterdoorlatende betontegels de buigtreksterkte minstens overeenstemt met de klasse 3
(markering U), de breuklast voor waterdoorlatende betontegels met draineeropeningen
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minstens met klasse 70 (markering 7) en voor deze met verbrede voegen minstens met
klasse 110 (markering 11).

7.3.4 Slijtbestandheid

De bepalingen van NBN EN 1338, § 5.3.4 voor de betonstraatstenen en NBN EN 1339, § 5.3.4 voor de
betontegels zijn van toepassing, met dien verstande dat:

a. voor poreuze bestratingsproducten de slijtbestandheid minstens overeenstemt met de klasse 1
(markering F);

b. voor niet-poreuze waterdoorlatende bestratingsproducten de slijtbestandheid minstens
overeenstemt met de klasse 3 (markering H).

7.3.5 Waterdoorlatendheid van poreuze bestratingsproducten

De waterdoorlatendheid van poreuze bestratingsproducten wordt bepaald volgens 8.3.

De doorlatendheidsfactor van poreuze bestratingsproducten is niet kleiner dan de volgende waarden:

- individueel: 2,7 . 10-5 m/s;

- gemiddeld: 5,4 . 10-5 m/s.

7.4 Visuele aspecten

De bepalingen van NBN EN 1338, § 5.4 voor de betonstraatstenen en NBN EN 1339, § 5.4 voor de
betontegels zijn van toepassing.

8 MEET- EN BEPROEVINGSMETHODEN

8.1 Algemene bepalingen

De meet- en beproevingsmethoden vermeld in de Bijlagen B, C, D, E, F, G, I en J van NBN EN 1338
voor de betonstraatstenen en van NBN EN 1339 voor de betontegels zijn van toepassing.

8.2 Nazicht van de draineeropeningen en verbrede voegen

De bestrate oppervlakte die wordt ingenomen door het waterdoorlatende bestratingsproduct (zie fig. 1:
oppervlakte B) wordt bepaald door berekening aan de hand van de fabricagematen en voor een zo klein
mogelijke voegwijdte of volgens een gelijkwaardige methode.

De oppervlakte van de horizontale projectie van de draineeropeningen en verbrede voegen (zie fig. 1:
oppervlakte B minus oppervlakte A) wordt bepaald door berekening aan de hand van de fabricagematen
van die projectie of volgens een gelijkwaardige methode en wordt uitgedrukt als percentage van de
bestrate oppervlakte die wordt ingenomen door het waterdoorlatende bestratingsproduct.
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Geval van een bestratingsproduct met afstandshouders

Geval van een bestratingsproduct met inkepingen

Fig. 1 – De bestrate oppervlakte die wordt ingenomen door het waterdoorlatende
bestratingsproduct en de horizontale projectie van de draineeropeningen en verbrede voegen

8.3 Bepalen van de waterdoorlatendheid

8.3.1 Apparatuur

De apparatuur voor het bepalen van de waterdoorlatendheid omvat:

a. Inrichting ter ondersteuning van het proefstuk, dat het ondervlak van het proefstuk zichtbaar laat en
een horizontale stand van het bovenvlak van het proefstuk verzekert tijdens de proef.

b. Soepele APP-roofingband met een dikte van minstens 3 mm die door het aanbrengen ervan door
opwarmen de volledige afdichting verzekert van de zijvlakken en eventuele zijranden van het
proefstuk. De hoogte van de band is zodanig dat de hoogte van de ruimte begrensd door het
bovenvlak van het proefstuk en de binnenzijde van de roofingband minstens 20 mm bedraagt.

c. Systeem voor de regeling van een constante hoogte van de waterlaag op het proefstuk waarbij een
sensor een ventiel aanstuurt.

NOOT: Als alternatief kan de constante hoogte van de waterlaag geregeld worden door middel van
een overloop. In dit geval dienen de nodige maatregelen genomen te worden om het
overgelopen water op een geschikte wijze af te voeren zodat het niet in de bak (zie 8.3.1-e)
terechtkomt.
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d. Toevoer van drinkbaar water met een temperatuur van 5°C à 25°C.

e. Bak om het water dat het proefstuk doorlaat op te vangen.

f. Voorziening (balans, meetschaal, ...) om de hoeveelheid water in de bak te bepalen met een
nauwkeurigheid van 1 %.

g. Schuifmaat met een nauwkeurigheid van 0,1 mm.

h. Chronometer.

8.3.2 Voorbereiding en bewaring van de proefstukken

De waterdoorlatendheidsproef wordt uitgevoerd op gehele poreuze bestratingsproducten.

De afmetingen van het bovenvlak van het proefstuk worden bepaald met behulp van de schuifmaat en
op 1 mm afgerond. De oppervlakte A van het bovenvlak wordt berekend en afgerond op 0,1 cm².

De roofingband wordt door opwarmen zodanig op de zijkanten van het proefstuk gekleefd dat deze
zijkanten over de hoogte van het proefstuk volledig worden afgedicht waardoor het water tijdens de
uitvoering van de proef op geen enkele plaats langs het proefstuk passeert. Er wordt op toegezien dat de
wijze van afdichting zodanig is dat het bitumen enkel de oppervlakteporiën van het proefstuk vult en
niet dieper in het proefstuk dringt zodat de vrije doorstroming van het water door het proefstuk niet
wordt belemmerd.

De voorbereide proefstukken worden vervolgens gedurende 24 u  3 u bewaard onder water, bij een
temperatuur van 20°C  5°C, tot op het ogenblik van de waterdoorlatendheidsproef.

8.3.3 Uitvoering van de waterdoorlatendheidsproef

Het proefstuk wordt zodanig opgesteld dat boven- en ondervlak van het proefstuk zichtbaar blijven. De
opstelling wordt zodanig geregeld dat het bovenvlak van het proefstuk horizontaal is.

Op het bovenvlak van het proefstuk wordt doorlopend een hoeveelheid water opgebracht, zodanig dat
een waterlaag ontstaat die zich op een maximumhoogte van 40 mm boven het bovenvlak instelt. De
hoogte van de waterlaag wordt gemeten en het resultaat hiervan afgerond op 1 mm. Door middel van
een systeem volgens 8.3.1-c wordt deze hoogte gedurende 15 minuten constant gehouden. Gedurende
deze 15 minuten mag de waterlaag op het proefstuk zo weinig mogelijk verstoord worden, bijvoorbeeld
door de aan- en afvoer van het water, door trillingen, enz.

Van het begin van de 11de minuut wordt gedurende t = 300 s  3 s de doorgelaten hoeveelheid water in
de waterbak opgevangen. De gedurende voornoemde tijdsduur opgevangen hoeveelheid water V wordt
gemeten.

Onmiddellijk na de uitvoering van de waterdoorlatendheidsproef wordt de roofingband verwijderd
zonder verwarmen en zonder het proefstuk te beschadigen. Bij het verwijderen van de roofingband
wordt nagegaan of het proefstuk gedurende de waterdoorlatendheidsproef volledig afgedicht was. In het
negatieve geval is het resultaat van de waterdoorlatendheidsproef ongeldig.
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Onmiddellijk na de verwijdering van de roofingband wordt het proefstuk onderworpen aan de proef ter
bepaling van de mechanische sterkte volgens 8.4.

8.3.4 Uitdrukking van het resultaat

De doorlatendheidsfactor van het proefstuk wordt berekend met de formule:
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met:

k de doorlatendheidsfactor (in m/s en afgerond op 0,01 . 10-5 m/s) bij een temperatuur van 20°C;

V de opgevangen hoeveelheid water (in cm3);

A de oppervlakte van het bovenvlak van het proefstuk (in cm²);

t de proefduur (in s);

h de dikte van het proefstuk (in mm);

hw de hoogte van het water op het bovenvlak van het proefstuk (in mm).

De gemeten doorlatendheidsfactor en de gemeten mechanische sterkte van een steen of tegel worden
steeds tezamen gerapporteerd.

8.4 Bepalen van de mechanische sterkte van poreuze bestratingsproducten

De splijttreksterkte en de breuklast van de poreuze betonstraatstenen worden bepaald door beproeving
overeenkomstig NBN EN 1338, Bijlage F.

De buigtreksterkte en de breuklast van de poreuze betontegels worden bepaald door beproeving
overeenkomstig NBN EN 1339, Bijlage F.

De proefstukken die voorafgaandelijk werden onderworpen aan de waterdoorlatendheidsproef volgens
8.3 dienen in afwijking van Bijlage F, § F.2 van de NBN EN 1338 of NBN EN 1339 niet ter
voorbereiding gedurende 24 u ± 3 u onder water gedompeld te worden.

Gedurende de beperkte periode tussen het verwijderen van de roofingband volgens 8.3 en de uitvoering
van de proef ter bepaling van de mechanische sterkte worden de proefstukken onder water bij
20°C ± 5°C bewaard.
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9 BEOORDELING VAN OVEREENKOMSTIGHEID

De bepalingen van NBN EN 1338, § 6 voor de betonstraatstenen en NBN EN 1339, § 6 voor de
betontegels zijn van toepassing, met dien verstande dat:

 voor de beoordeling van de mechanische sterkte van de poreuze bestratingsproducten de
bepalingen en de prestatie-eisen van 7.3.3.1 van toepassing zijn;

 voor de beoordeling van de draineeropeningen en verbrede voegen van de niet-poreuze
waterdoorlatende bestratingsproducten de bepalingen met betrekking tot de beoordeling van de
maat- en vormkenmerken van de NBN EN 1338, § 6 voor de betonstraatstenen en van de
NBN EN 1339, § 6 voor de betontegels van toepassing zijn, rekening houdende met de
bepalingen en de prestatie-eisen van 7.2.2.;

 de waterdoorlatendheid van poreuze bestratingsproducten wordt beoordeeld op hetzelfde
monster waarvan de mechanische sterkte wordt beoordeeld. Indien dit monster uit meer dan
3 betonstraatstenen of betontegels bestaat dan gebeurt de beoordeling op een deelmonster van
3 betonstraatstenen of betontegels. De betonstraatstenen of betontegels worden onderworpen
aan de waterdoorlatendheidsproef volgens 8.3. De gemeten individuele en de gemiddelde
waarden dienen te voldoen aan de prestatie-eisen van 7.3.5.

Ten behoeve van de beoordeling van de waterdoorlatendheid van de poreuze
bestratingsproducten wordt bovendien een waterdoorlatendheidsfamilie gedefinieerd als een
familie die bestaat uit poreuze bestratingsproducten met eenzelfde dikte en die vervaardigd zijn
met dezelfde productiemiddelen en met dezelfde betonsamenstelling, zowel voor de onderlaag
als de eventuele deklaag.

10 MARKERING

De bepalingen van NBN EN 1338, § 7 voor de betonstraatstenen en NBN EN 1339, § 7 voor de
betontegels zijn van toepassing, met dien verstande dat:

a. de vermelding van de Europese norm vervangen wordt door de vermelding van het nummer van
de onderhavige PTV;

b. op 0,5 % van de poreuze bestratingsproducten met een minimum van één markering per pakket
of op de verpakking zelf, indien deze niet hergebruikt wordt, de onuitwisbare aanduiding 'P'
wordt aangebracht;

c. de verwijzing naar de Bijlage ZA van de NBN EN 1338 en NBN EN 1339 niet van toepassing
is.

11 KEURING VAN EEN LEVERING

De bepalingen van Bijlage B van NBN EN 1338 en Bijlage A van de NBN B 21-311 voor de
betonstraatstenen en van Bijlage B van NBN EN 1339 en Bijlage A van de NBN B 21-211 voor de
betontegels zijn van toepassing, met dien verstande dat geen monsters moeten ontnomen worden en
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geen beproevingen moeten uitgevoerd worden voor kenmerken die volgens onderhavige PTV niet van
toepassing zijn.


