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VOORWOORD 
 
 
Deze Technische Voorschriften (PTV) 21-311 werden opgesteld door het Technisch Comité 1 
"Producten voor infrastructuurwerken" van het Beheersorganisme voor de controle van de 
betonproducten - PROBETON v.z.w. - met het oog op de productcertificatie van de 
betonstraatstenen in het kader van het Merk van overeenkomstigheid BENOR. 
 
Deze PTV wijzigt en vult de bepalingen aan van de norm NBN B 21-311 (1992) en vervangt zijn 
Addendum 1 (1994). Hij houdt rekening met recente verworvenheden van de normalisatie in de 
schoot van het Comité Européen de Normalisation* en met de evolutie van de kwaliteitseisen die 
aan de betonstraatstenen worden gesteld. 
 
Deze PTV vult de norm ondermeer aan met (facultatieve) eisen en een proefmethode aangaande 
de weerstand tegen dooizouten. Hij wijzigt ook de proefmethode voor het bepalen van de afslijting 
evenals de afslijtingseis zelf. 
 
Op dit ogenblik is nog geen proefmethode voorhanden die toelaat de duurzaamheid van de kleur 
van gekleurde betonstraatstenen globaal te beoordelen op het eindproduct. Deze duurzaamheid is 
o.a. afhankelijk van de samenstelling van het gekleurd beton, de stabiliteit van de kleurmiddelen, 
de weerstand tegen afslijting en verwering van het oppervlak. De norm en de onderhavige PTV 
bevatten terzake relevante voorschriften. 
 
Deze PTV 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 21-311 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 21-311 geregistreerd ten titel 
van typevoorschrift in toepassing van Art. 3 van de wet van 28 december 1984. 
 

                                                           
* zie Europese ontwerpnorm prEN 1338 (versie mei 1999) 
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De inhoud van de norm NBN B 21-311 “Betonstraatstenen” (3e uitg. oktober 1992) wordt als 
volgt aangepast en aangevuld en de inhoud van het Addendum 1 (1994) als volgt gewijzigd : 
 
 
* Wijzig de rubriek "Te raadplegen normen" (blz. 1) als volgt : 
 

- breidt het begrip "normen" uit tot de typevoorschriften NTN; 
 
- vervang de verwijzing naar de norm NBN B 15-102 (1976) door : 
 

"NBN B 15-001 (1992) - Beton - Prestaties, productie, verwerking en 
conformiteitscriteria"; 

 
- schrap de verwijzing naar de norm NBN B 15-223 (1990); 
 
- voeg de volgende typevoorschriften toe : 
 

"NTN PROBETON 017 (1999) - Meting van de afslijting van beton - Gewijzigde methode 
CAPON - Breedwielproef 

 NTN PROBETON 018 (1999) - Proeven op beton - Bestandheid tegen dooizouten". 
 
 
* Vervolledig de rubriek "INHOUD" met : 
 
 "7.4  Bestandheid tegen dooizouten (facultatief) 
   8.3.4 Bestandheid tegen dooizouten (facultatief)" 
 
 
* Schrap de rubriek "VOORWOORD" (blz. 3) 
 
 
* Beperk § 3.7 tot : 
 

"Afstandhouders zijn smalle uitspringende profileringen van de zijvlakken van de straatstenen 
onder de vorm van verticale ribben." 

 
 
* Vervang § 3.8 door :  
 
 " 3.8 Inkepingen (fig. 1.b) 
 
 Inkepingen zijn doorlopende inspringende profileringen van de zijvlakken van de 

straatstenen, hetzij langsheen de randen van het slijtvlak, hetzij langsheen de verticale randen, 
hetzij langs beiden.  
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* Vervang in § 4.2, laatste alinea, "NBN B 15-102" door "NBN B 15-001" 
  
 
* Wijzig § 5.1.6 vanaf de tweede zin als volgt :  
 
 "De breedte van het contactvlak van een afstandhouder met de naburige steen is niet kleiner 

dan 10 mm". 
 
 
* Wijzig § 5.1.7 vanaf de tweede zin als volgt : 
 
 "De breedte  van de inkepingen nabij de randen van het afslijtingsvlak  is niet groter dan  25 

mm." 
 
 
* Wijzig Fig. 1.b als volgt : 
 
 Schrap de aanduidingen "≤ 20 mm" van de breedte van de inkeping en de aanduiding  

"≤ 3 mm" van de dikte van de inkeping." 
 
 

* Vervang in § 5.2.1, de tekst vanaf de tweede onderverdeling door : 
 
 "- type A2: rechthoekige straatstenen met andere fabricagematen dan type A1 en die voldoen 

aan 5.2.2.2. 
 
  - type A3: rechthoekige straatstenen met andere fabricagematen dan type A1 en die niet 

voldoen aan 5.2.2.2." 
 
 
* Wijzig de omschrijving van de voegbreedte e in § 5.2.2.2 als volgt : 
 
 "e = nominale voegbreedte uitgedrukt in een geheel aantal mm met een minimum van 1 mm". 
 
 
* Voeg de volgende alinea toe aan § 7.2 : 
 

"Deze waarden worden met 1 % verhoogd indien de straatstenen voldoen aan de eisen inzake 
bestandheid tegen dooizouten volgens 7.4." 

 
 
* Vervang § 7.3 vanaf de 2de alinea door : 
 

"De individuele waarde van de afslijting is niet groter dan 21 mm." 
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* Voeg een § 7.4 toe : 
 
 "7.4 Bestandheid tegen dooizouten (facultatief) 
 

Nota: Dit kenmerk wordt enkel nagegaan op uitdrukkelijk verzoek van de koper. 
 
De bestandheid tegen dooizouten wordt nagegaan volgens 8.3.4. Het gemiddeld massaverlies is 
niet groter dan 1 kg/m2. Het individueel massaverlies is niet groter dan 1,5 kg/m2." 

 
 
* Wijzig en vervolledig § 8.3.1 als volgt : 
 
 - Voeg na de 4de alinea toe : 
 
  "De breedte a van de belastingsstroken is (20 ± 2 ) mm. De materiaalkeuze is zodanig dat 

de stroken niet splijten tijdens de proef. 
  Bij de stempelproef op het materiaal van de belastingsstroken is de belastingssnelheid (18 ± 

10) kN per minuut." 
 
 - Vervang de 5de alinea door de volgende tekst : 
 
  "De steen wordt geplaatst in de beproevingsmachine in de stand waarin hij gelegd wordt en 

gecentreerd tussen de stalen tussenstukken volgens een belastingsvlak dat overeenstemt met 
het splijtvlak en gekozen wordt in de volgende volgorde van voorkeur: 

 
  ° De proef wordt uitgevoerd volgens 2 belastingsvlakken die zodanig gekozen worden dat 

de afstand tussen de belastingsvlakken onderling en tussen elk belastingsvlak en een 
zijvlak van de steen tenminste de helft van de dikte h* bedraagt over tenminste 75 % van 
de lengte en de dikte van het beschouwd belastingsvlak. De splijttreksterkte van de steen 
wordt in dit geval uitgedrukt als het gemiddelde van de proefresultaten bekomen 
langsheen de 2 belastingsvlakken. 

 
  ° Indien de voormelde voorwaarden niet kunnen vervuld worden, wordt de proef 

uitgevoerd volgens het grootste belastingsvlak van de steen waarvan de afstand tot 
welkdanig zijvlak tenminste de helft bedraagt van de dikte h* over tenminste 75 % van 
de lengte en de dikte van het beschouwde belastingsvlak. 

 
  ° Indien geen van voormelde voorwaarden kan worden vervult, wordt het belastingsvlak 

gekozen waarvoor over de grootste proportionele lengte van dit vlak de afstandseis tot 
het zijvlak wordt geëerbiedigd. 

 
  ° Indien de horizontale doorsnede van de steen vierkant, hexagonaal of cirkelvormig is, 

wordt het belastingsvlak met de kortste lengte gekozen dat door het zwaartepunt van de 
doorsnede gaat." 

 
 - Schrap de 7de alinea. 
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* Vervang § 8.3.3 door : 
 
 "De slijtproef wordt uitgevoerd volgens de methode van NTN PROBETON 017 op het 

slijtvlak van een straatsteen of van een proefstuk dat aan de steen wordt ontnomen." 
 
 
* Voeg een § 8.3.4 toe : 
 

"8.3.4 Bestandheid tegen dooizouten (facultatief) 
 

De bestandheid tegen dooizouten wordt nagegaan volgens de methode van NTN PROBETON 
018 op het slijtvlak van een proefstuk ontnomen aan een straatsteen." 

 
 
* Vervang de laatste alinea (zin) van § 9.3 door : 

 
" Elk monster omvat : 

 
- 8 straatstenen voor de controle van de maat-, vorm- en aspectkenmerken (zie § 9.4.1) en 

vervolgens voor de controle van de splijttrekstrekte (zie § 9.4.2); 
- 2 maal 3 straatstenen, respectievelijk voor de controle van de wateropslorping en de 

afslijting (zie § 9.4.2); 
- in het voorkomend geval (zie § 7.4), 3 straatstenen voor de controle van de weerstand tegen 

dooizouten (zie § 9.4.2). 
 
Aldus omvat elk monster 14 straatstenen, te verhogen tot 17 indien de bestandheid tegen 
dooizouten wordt nagegaan (zie § 7.4)." 

 
 
* Vervang de voetnoot op blz. 16 door : 
 

"*De etmaaltemperatuur is conventioneel het rekenkundig gemiddelde van de temperatuur  
gemeten om 7u en om 14u30." 

 
 
* Schrap de vijfde alinea van § 9.4.2 onderaan blz. 16 
 
 
* Vervang de tekst van § 9.5 door : 
 

"De straatstenen van een partij worden pas verwerkt nadat alle resultaten van de keuring 
bekend zijn en de partij aanvaard is." 
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