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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. 
 
Normen 
 
- 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 
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- NBN B 15-209 (+ addendum) 
Proeven op beton - Nemen van proefstukken uit verhard beton  
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- prEN 12737: 1997 (ontwerp) 
Precast concrete floor slats for livestock 
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Geprefabriceerde structuurelementen van gewapend beton en van voorgespannen beton - 
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- PTV 200 

Geprefabriceerde structuurelementen van gewapend beton en van voorgespannen beton 
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V O O R W O O R D 
 
 
Deze Technische Voorschriften (PTV) 203 werden opgesteld door het Technisch Comité 2.4 
“Roostervloerelementen" 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 

roostervloerelementen van gewapend beton en van voorgespannen beton voor stalgebouwen; 
 
- het toekennen van het merk van overeenkomstigheid BENOR voor de bedoelde elementen op 

basis van de toepasselijke bepalingen van onderhavige voorschriften. 
 
Deze productgebonden PTV 203, die grotendeels is ontleend aan prEN 12737: 1997, betreft de 
afwijkende en/of aanvullende voorschriften bij de algemene PTV 200, waarmee hij samen van 
toepassing is. 
 
Dit document werd opgesteld in afwachting van de publicatie, op een later tijdstip, van een 
nieuwe Belgische norm waarin 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 203 geregistreerd als technische verwijzingsspecificatie in de zin van Art. 5 van het 
Algemeen Reglement BENOR betreffende de overeenstemming van producten met de normen. 
 
Het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur (MVI) heeft de PTV 203 geregistreerd ten titel van 
typevoorschrift in toepassing van Art. 3 van de wet van 28 december 1984. 
 
 
 

____________ 
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0 ONDERWERP 
 
Deze Technische Voorschriften (PTV) bepalen de kenmerken van de geprefabriceerde 
roostervloerelementen van gewapend beton en van voorgespannen beton voor stalgebouwen, 
evenals de eisen waaraan die elementen moeten voldoen. Die eisen hebben betrekking op de 
aangewende grondstoffen, de fabricage en de afgewerkte elementen. 
 
De overige bepalingen van deze PTV betreffen de gebruikskenmerken van de 
roostervloerelementen, de identificatie en de keuring van die elementen en ontwerp- en 
uitvoeringsvoorschriften die op die elementen van toepassing zijn. 
 
 
1 TOEPASSINGSGEBIED 
 
Deze PTV zijn van toepassing op geprefabriceerde roostervloerelementen van gewapend beton en 
van voorgespannen beton, bestemd voor roostervloeren in stalgebouwen. 
 
De berijdbaarheid van de roostervloerelementen valt niet binnen het bestek van onderhavige PTV. 
 
 
2 BEGRIPSBEPALINGEN 
 
2.1 Algemeen 
 
De begripsbepalingen betreffen de bepalingen van § 2 van PTV 200 en de hierna volgende 
bepalingen. 
 
2.2 Roostervloer 
 
Vloer in veestal die is gelegen boven een mestkelder of mestkanaal en voorzien is van openingen 
waardoor mest-, voer- en stroresten naar de eronder gelegen ruimte worden afgevoerd. 
 
Afhankelijk van de soort en massa van de dieren waarvoor de roostervloer is bestemd, worden 
roostervloertypen onderscheiden overeenkomstig tabel 1. 
 

Tabel 1 - Roostervloertypen 
 

Roostervloertype Diersoort Diermassa1 (kg) 

A1 Rundvee < 200 

A2  200 - 825 

B1 Varkens, schapen en  < 25 

B2 geiten 25 - 250 

 

                                                           
1 De diermassa betreft de gemiddelde massa van een groep dieren. De massa van een individueel dier mag de 

aangegeven waarde hoogstens met 15 % overtreffen. 
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2.3 Roostervloerelement 
 
Structuurelement dat bestemd is voor de constructie van roostervloeren. 
 
2.4 Roosterbalk 
 
Roostervloerelement onder de vorm van een afzonderlijke balk (zie fig. 1). 
 
2.5 Tweelingrooster 
 
Roostervloerelement onder de vorm van een samenstel van twee evenwijdige balken die onderling 
gekoppeld zijn met twee of meer dwarskoppelingen, haaks op de lengterichting van die balken 
(zie fig. 1). 
 
2.6 Geperforeerde plaat 
 
Roostervloerelement onder de vorm van een plaat die voorzien is van openingen volgens een 
regelmatig patroon (zie fig. 1). 
 
2.7 Rooster 
 
Roostervloerelement onder de vorm van een samenstel van twee of meer evenwijdige balken die 
onderling gekoppeld zijn met twee of meer dwarskoppelingen, haaks op de lengterichting van die 
balken, en/of met een tussenliggende geperforeerde plaat (zie fig. 1). 
 
 
3 KENMERKEN VAN DE ROOSTERVLOERELEMENTEN 
 
3.1 Fabricagekenmerken 
 
De fabricagekenmerken van de roostervloerelementen betreffen: 
 
- de maat- en vormkenmerken (zie 6.1); 
 
- de betonsamenstelling (zie 5.1); 
 
- de karakteristieke druksterkte van het beton (zie 5.1); 
 
- het type, de staalsoort, doorsnede en schikking (o.a. betondekking) van de wapeningen in het 

geval van roostervloerelementen van gewapend beton (zie 4 en 5.2); 
 
- het type, het relaxatieniveau, de nominale diameter en schikking (o.a. betondekking) van de 

voorspanwapeningen (zie 4 en 5.2) en de aanvangskracht in die wapeningen (dit is de kracht P0 
aan het actieve uiteinde, onmiddellijk na het aanspannen) in het geval van 
roostervloerelementen van voorgespannen beton; 

 
- de aspectkenmerken (zie 6.2). 
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Fig. 1 - Roostervloerelementen (voorbeelden) 
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3.2 Gebruikskenmerken 
 
De gebruikskenmerken van de roostervloerelementen betreffen: 
 
- de blootstellingsklasse (zie 6.3); 
 
- de mechanische sterkte en de vervormingen (zie 6.4). 
 
3.3 Ontwerp- en uitvoeringskenmerken 
 
De ontwerp- en uitvoeringskenmerken betreffen: 
 
- de opleglengte van de roostervloerelementen (zie A.1); 
 
- de toestand van de bovenvlakken en randen van de elementen (zie A.2). 
 
 
4 VOORSCHRIFTEN VOOR DE GRONDSTOFFEN 
 
De samenstellende bestanddelen van het beton2, het betonstaal, het voorspanstaal en de opslag van 
de grondstoffen zijn in overeenstemming met de toepasselijke bepalingen van § 4 van PTV 200. 
 
 
5 VOORSCHRIFTEN AANGAANDE DE FABRICAGE 
 
5.1 Beton 
 
De bepalingen van § 5.1 van PTV 200 zijn van toepassing, alsook de hierna volgende afwijkende 
en/of aanvullende voorschriften met betrekking tot de samenstelling en de druksterkte van het 
beton. 
 
5.1.1  Samenstelling 
 
Het cementgehalte is niet kleiner dan 300 kg/m3 beton indien de nominale betondekking van de 
wapeningen niet kleiner is dan 40 mm en niet kleiner dan 350 kg/m3 beton indien de nominale 
betondekking van de wapeningen kleiner is dan 40 mm. 
 
5.1.2  Druksterkte 
 
De minimale sterkteklasse van het beton is C 35/45 voor roostervloerelementen van gewapend 
beton en C 45/55 voor roostervloerelementen van voorgespannen beton. 
 
5.1.3  Wateropslorping 
 
De wateropslorping door onderdompeling, uitgedrukt als percentage van de droge massa van het 
beton, is niet groter dan 6%. 

                                                           
2 Granulaten die door afslijten onder de hoeven hun stroefheid verliezen, vergen bijzondere aandacht. 
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De wateropslorping door onderdompeling wordt bepaald volgens NBN B 15-215 op proefstukken 
ontnomen aan roostervloerelementen door boren of zagen. De ontneming geschiedt 
overeenkomstig NBN B 15-209. 
 
5.2 Wapeningen 
 
5.2.1 Algemeen 
 
De bepalingen van § 5.2 van PTV 200 zijn van toepassing, alsook de hierna volgende afwijkende 
en/of aanvullende voorschriften met betrekking tot de schikking en de bescherming van de 
wapeningen. 
 
5.2.2  Schikking van de wapeningen 
 
5.2.2.1 Betondekking van de wapeningen 
 
Behoudens bij toepassing van een deugdelijke corrosiebescherming, is de nominale betondekking 
van de wapeningen niet kleiner dan 30 mm voor roostervloerelementen van gewapend beton en 
niet kleiner dan 40 mm voor roostervloerelementen van voorgespannen beton. Die waarden 
mogen met 5 mm worden verminderd indien de grootste nominale korrelafmeting van de 
granulaten niet groter is dan 20 mm. 
 
De langswapening van roostervloerelementen van gewapend beton loopt door tot 20 mm vóór het 
kopeinde van het element. 
 
5.2.2.2 Toelaatbare afwijkingen 
 
Voor de individuele wapeningen van afgewerkte roostervloerelementen gelden de hierna volgende 
voorschriften: 
 
- de afwijkingen van de werkelijke betondekking van de wapeningen t.o.v. de nominale 

betondekking zijn niet groter dan 5 mm in min en 5 mm in meer. 
 
- de afwijkingen van de werkelijke afstand t.o.v. de nominale afstand tussen het uiteinde van de 

langswapeningen van roostervloerelementen van gewapend beton en het nabije kopeinde van 
het element zijn niet groter dan 10 mm in min en 5 mm in meer. 

 
5.2.3  Bescherming van de voorspanwapeningen 
 
De blootgestelde uiteinden van voorspanwapeningen bezitten een corrosiebescherming die 
minstens even deugdelijk is als die van de ingestorte voorspanwapeningen. 
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6 VOORSCHRIFTEN VOOR DE AFGEWERKTE ELEMENTEN 
 
6.1 Geometrische kenmerken 
 
6.1.1 Fabricagematen 
 
De fabricagelengte van de roostervloerelementen is een veelvoud van 50 mm, verminderd met 10 
mm. 
 
De fabricagematen van de balkbreedte, van de spleetbreedte en van de diameter van ronde 
openingen in geperforeerde platen zijn in overeenstemming met de bepalingen van tabel 2 (zie ook 
fig. 2). 
 

Tabel 2 - Fabricagematen 
 

Roostervloertype Balkbreedte 
b (mm) 

Spleetbreedte 
s (mm) 

Diameter opening 
d (mm) 

A1 80 - 120 20 - 25 ≤ 50 

A2 90 - 160 30 - 35  

B1 50 - 80 10 - 12 ≤ 25 

B2 80 - 120 15 - 20  

 
 
6.1.2  Maat- en vormafwijkingen 
 
6.1.2.1 Algemeen 
 
De bepalingen van § 6.1.2 van PTV 200 zijn van toepassing, alsook de hierna volgende 
afwijkende en/of aanvullende voorschriften met betrekking tot de grootste toelaatbare maat- en 
vormafwijkingen. 
 
6.1.2.2 Grootste toelaatbare maatafwijkingen 
 
De grootste toelaatbare afwijkingen van de werkelijke individuele maten t.o.v. de fabricagematen 
van de lengte (∆!), de hoogte (∆h), de balkbreedte (∆b), de spleetbreedte (∆s) en de diameter van 
ronde openingen (∆d) zijn in overeenstemming met de bepalingen van tabel 3. 
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r ≤ 5 mm voor roostervloertype A    5 ≤ h1(mm) ≤ 20 
≤ 3 mm voor roostervloertype B 

 
88° ≤ α ≤ 90°          β ≥ 5° 

 
Fig. 2 - Geometrische kenmerken van de dwarsdoorsnede 

 
 

Tabel 3 - Grootste toelaatbare maatafwijkingen 
 

Roostervloer- Grootste toelaatbare afwijking (mm) 

type ∆∆∆∆!!!! ∆∆∆∆h ∆∆∆∆b = ∆∆∆∆s ∆∆∆∆d 

A1 + 10 ± 3 ± 3 ± 5 

A2 - 0  ± 5  

B1 + 10 ± 3 ± 3 ± 3 

B2 - 0    

 
6.1.2.3 Grootste toelaatbare vormafwijkingen 
 
Voor roostervloerelementen, opgelegd op hun uiteinden en enkel onderworpen aan hun 
eigengewicht, gelden de hierna volgende voorschriften met betrekking tot de rechtheid: 
 
- voor elementen van gewapend beton is de grootste verticale afstand tussen de bovenzijde en 

een willekeurige verbindingslijn tussen de bovenranden van de uiteinden niet groter dan 4 mm; 

r r 

h1 

h 

b s b s b 

r 
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- voor elementen van voorgespannen beton is in de langsrichting de verticale opbuiging nergens 

groter dan 3,5 mm per meter. 
 
6.1.3  Positie en profilering van de openingen 
 
Openingen in roostervloerelementen zijn minstens een afstand gelijk aan de minimale nominale 
opleglengte (zie A.1) verwijderd van de onderrand van een kopeinde. 
 
De profilering van de zijvlakken ter plaatse van de openingen in de elementen is in 
overeenstemming met de bepalingen van fig. 2. 
 
De bovenranden van de openingen vertonen geen scherpe kanten; afrondingen of afschuiningen 
van die randen zijn in overeenstemming met de bepalingen van fig. 2. 
 
6.2 Aspectkenmerken 
 
6.2.1  Algemeen 
 
De bepalingen van § 6.2 van PTV 200 zijn van toepassing, alsook de hierna volgende afwijkende 
en/of aanvullende voorschriften met betrekking tot scheuren in de roostervloerelementen. 
 
6.2.2  Scheuren 
 
Roostervloerelementen van gewapend beton en dwarskoppelingen van roostervloerelementen van 
voorgespannen beton vertonen geen scheuren met een scheurwijdte groter dan 0,1 mm en een 
lengte groter dan 50 mm. 
 
Balken van roostervloerelementen van voorgespannen beton vertonen geen zichtbare scheuren. 
 
6.3 Blootstellingsklassen 
 
De bepalingen van § 6.3 van PTV 200 zijn van toepassing. 
 
Voor roostervloerelementen is de blootstellingsklasse 5c van toepassing; bescherming van het 
beton tegen agressieve chemische omgevingsinvloeden is evenwel niet verplichtend. 
 
6.4 Mechanische sterkte 
 
6.4.1  Algemeen 
 
De bepalingen van § 6.4 van PTV 200 zijn van toepassing, alsook de hierna volgende afwijkende 
en/of aanvullende voorschriften met betrekking tot de belastingen en het sterktenazicht. 
 
De mechanische sterkte van de roostervloerelementen wordt verantwoord door berekeningen, of 
door beproevingen, of door een combinatie van beide. 
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6.4.2  Veranderlijke belastingen 
 
6.4.2.1 Karakteristieke waarden 
 
Belastingen van roostervloeren door dieren en verzorgers worden gekenmerkt door: 
 
- een verticale karakteristieke lijnlast pk; 
 
- een verticale karakteristieke puntlast Pk,v; 
 
- een horizontale karakteristieke puntlast Pk,h. 
 
De waarden voor pk, Pk,v en Pk,h zijn aangegeven in tabel 4. Voor roosterbalken worden deze 
waarden met 1,1 vermenigvuldigd. 

 
Tabel 4 - Belastingen door dieren en verzorgers - Karakteristieke waarden 

 
Roostervloer-

type 
Lijnlast 

pk (kN/m) 
Verticale puntlast 

Pk,v (kN) 
Afstand 
a (m) 

Horizontale puntlast 
Pk,h (kN) 

A1 2,5 1,2 0,5 0,5 

A2 5,0 4,2 0,8 2,5 

B1 0,8 1,0 0,3 0,1 

B2 2,5 1,3 0,5 1,0 

 
In de aangegeven belastingswaarden zijn mogelijke dynamische effecten vervat. 
 
Voor dieren met een massa die groter is dan de maximale waarde behorend bij de 
roostervloertypen A2 en B2 (zie tabel 1) worden aangepaste belastingswaarden in rekening 
gebracht. 
 
6.4.2.2 Belastingsgevallen 
 
De volgende belastingsgevallen worden afzonderlijk in rekening gebracht: 
 
a) Een stelsel van een lijnlast pk en een verticale puntlast Pk,v, aangrijpend op de meest ongunstige 

plaats in de as van een balk (zie fig. 3). 
 

De verticale puntlast grijpt aan op een plaats die relevant is voor het beschouwde actie-effect. 
Plaatsen binnen een afstand h gerekend vanaf de binnenste rand van een oplegging, met h de 
hoogte van het roostervloerelement, mogen buiten beschouwing worden gelaten. 

 
Een of meer bijkomende lijnlasten pk, op een onderlinge afstand a (zie tabel 4), worden 
toegevoegd indien dit het beschouwde actie-effect versterkt. 

 
Voor roostervloerelementen met a/2 < b1 < a waarin b1 = b0 - b - s en b0 de totale 
elementbreedte, b de balkbreedte en s de spleetbreedte zijn, wordt op een afstand b1 een lijnlast 

( )
2

11b
a

− pk toegevoegd. 
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Fig. 3 - Verticale lasten pk en Pk,v 
 

Het stelsel van een lijnlast pk en een verticale puntlast Pk,v wordt vervangen door een puntlast 
2 Pk,v, aangrijpend op de meest ongunstige plaats in de as van een balk, indien dit het 
beschouwde actie-effect versterkt. 

 
b) Een horizontale puntlast Pk,h, aangrijpend op de meest ongunstige plaats voor het beschouwde 

actie-effect (zie fig. 4). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 4 - Horizontale last Pk,h 

 
6.4.3  Sterktenazicht door berekeningen 
 
6.4.3.1 Bezwijkgrenstoestanden 
 
6.4.3.1.1 Partiële veiligheidsfactor voor belastingen 
 
De partiële veiligheidsfactor voor blijvende belastingen en voor veranderlijke belastingen 
bedraagt γf = 1,25. 
 
6.4.3.1.2 Controle van de doorsneden 
 
Bij de controle wordt met de volgende aspecten rekening gehouden: 

veranderlijk 

Pk,v pk 
a 

veranderlijk 

Pk,h 
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a) Inwendige krachten en momenten 
 

Voor roostervloerelementen met minstens één dwarskoppeling in de overspanning mag, onder 
de hierna aangegeven voorwaarden, worden aangenomen dat lasten die aangrijpen ter plaatse 
van de kruising van langsbalken en dwarskoppelingen worden verdeeld als in het geval van 
dwarskoppelingen met oneindige stijfheid. Daartoe dient de dwarsdoorsnede van de 
dwarskoppelingen minstens gelijk te zijn aan 0,85 maal die van de langsbalken en dienen de 
boven- en onderwapeningen van die koppelingen voldoende verankerd te zijn. 
 
De wringstijfheid mag enkel in rekening worden gebracht indien de wringspanningen worden 
nagezien en door wapeningen worden opgenomen. 

 
b) Dwarskrachtwapening 
 

De dwarskrachtwapening van roostervloerelementen mag worden weggelaten indien de 
rekenwaarde van de aangrijpende dwarskracht niet groter is dan de rekenwaarde van de 
weerstandbiedende dwarskracht in een doorsnede van een zelfde roostervloerelement zonder 
dwarskrachtwapening. 

 
6.4.3.2 Gebruiksgrenstoestanden 
 
6.4.3.2.1 Grenstoestand van scheurvorming 
 
Voor roostervloerelementen van gewapend beton is de scheurwijdte aan het betonoppervlak niet 

groter dan 0,20
c

cmin
 met een maximum van 0,25 mm, waarbij c de toegepaste minimale 

betondekking op de wapening is en cmin de nominale betondekking die overeenkomstig 5.2.2.1 
moet worden toegepast. 
 
Voor roostervloerelementen van voorgespannen beton liggen alle voorspanwapeningen ten minste 
25 mm binnen de gedrukte betonzone. 
 
6.4.3.2.2 Grenstoestand van vervorming 
 
De ogenblikkelijke doorbuiging van een roostervloerelement is niet groter dan 1/250 !, met een 
maximum van 12 mm, waarbij ! de theoretische overspanning is, uitgedrukt in mm. 
 
6.4.4  Sterktenazicht door beproevingen 
 
6.4.4.1 Nazichtsmethode 
 
Het sterktenazicht van de roostervloerelementen door beproevingen geschiedt overeenkomstig de 
toepasselijke bepalingen van de NTN 016. 
 
6.4.4.2 Bezwijkgrenstoestanden 
 
De rekenwaarde van het weerstandbiedend buigend moment van een doorsnede van het 
roostervloerelement, of van een onderdeel ervan, wordt berekend met de uitdrukking 
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met: 
 
Mk de karakteristieke waarde van het weerstandbiedend buigend moment van de beschouwde 

doorsnede, afgeleid uit de resultaten van belastingsproeven overeenkomstig NTN 016; 
 
ηd  = 0,9 de omzettingsfactor; 
 
γM  = 1,1 de partiële veiligheidsfactor voor structuurelementen. 
 
De rekenwaarde van de weerstandbiedende dwarskracht van een doorsnede van het 
roostervloerelement, of van een onderdeel ervan, wordt berekend met de uitdrukking 
 

V
V
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γ

 

met: 
 
Vk de karakteristieke waarde van de weerstandbiedende dwarskracht van de beschouwde 

doorsnede, afgeleid uit de resultaten van belastingsproeven overeenkomstig NTN 016; 
 
ηd  = 0,8 de omzettingsfactor; 
 
γM  = 1,3 de partiële veiligheidsfactor voor structuurelementen. 
 
6.4.4.3 Gebruiksgrenstoestanden 
 
Het nazicht van de roostervloerelementen in de grenstoestanden van scheurvorming en van 
vervorming geschiedt op basis van de resultaten van belastingsproeven overeenkomstig NTN 016. 
 
 
7 DOCUMENTEN VOOR DE FABRICAGE EN DE VERWERKING 
 
De bepalingen van § 7 van PTV 200 zijn van toepassing. 
 
 
8 IDENTIFICATIE VAN DE ROOSTERVLOERELEMENTEN 
 
De bepalingen van § 8 van PTV 200 zijn van toepassing. 
 
De aanduidingen op de roostervloerelementen omvatten in het bijzonder het roostervloertype. 
 
 
9 KEURING VAN DE ROOSTERVLOERELEMENTEN 
 
De bepalingen van § 9 van PTV 200 zijn van toepassing. 
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BIJLAGE A 
 
ONTWERP- EN UITVOERINGSVOORSCHRIFTEN VOOR GEPREFABRICEERDE 
ROOSTERVLOERELEMENTEN VAN GEWAPEND BETON EN VAN 
VOORGESPANNEN BETON 
 
 
A.1 Ontwerpvoorschriften 
 
De nominale opleglengte van de roostervloerelementen (zie fig. A.1) is aangeduid in het bestek 
en/of in het voorkomend geval op het plaatsingsplan. Bij ontstentenis van voornoemde, is de 
nominale opleglengte niet kleiner dan 70 mm voor elementen met een nominale lengte van 
hoogstens 2000 mm en niet kleiner dan 100 mm voor elementen met een nominale lengte groter 
dan 2000 mm. 

 
 

Fig. A.1 - Nominale opleglengte 
 
A.2 Uitvoeringsvoorschriften 
 
Vóór de ingebruikneming vertonen de bovenvlakken en randen van de roostervloerelementen geen 
bramen en uitsteeksels die kunnen leiden tot klauwbeschadigingen bij de dieren. 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


