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1. Boomroosters 

De boomroostersegmenten zijn van nodulair of grijs gietijzer. 

Het grijs gietijzer voldoet minstens aan de klasse EN-GJL-200 (NBN EN 1561). 

Het nodulair gietijzer voldoet minstens aan de klasse EN-GJS-500-7 (NBN EN 1563). 

Het eventuele draagraam is van staal of van nodulair gietijzer. 

De bouten, moeren en volgringen zijn van roestvrij staal – kwaliteit A2 – volgens NBN EN 
ISO 3506. 

2. Vorm en afmetingen 

De vorm en afmetingen van de onderdelen worden bepaald door de fabrikant. 

Voor de afmetingen zijn de toleranties van de norm ISO 8062 van toepassing met als 
tolerantieklasse CT 10. 

De afmetingen van het eventuele draagraam worden bepaald door de te dragen 
roostersegmenten. 

Het eventuele draagraam omvat het rooster in buitenomtrek en de hoogte. 

Elk segment is uit één stuk gegoten. 

De afmeting van de middenopening bedraagt minimaal 50 cm. 

De oppervlakte van de openingen in de roostersegmenten bedraagt minimaal 25% van het 
segmentoppervlak.  

Eén of meerdere segmenten kunnen voorzien zijn van: 

- een opening voor een bewateringsbuis, met verzorgingsdeksel; 
- een opening voor een boompaal of verlichting, met eventueel afsluitdeksel. 

3. Sterkte 

De boomroosters worden beproefd volgens de belastingsmethode hierna beschreven: 

- geplaatst op betonfundering: minimale last bij breuk: 70 kN; 
- geplaatst in stalen of gietijzeren draagraam op betonfundering: minimale last bij 

breuk: 70 kN. 

De roostersegmenten worden aan elkaar verbonden met de bijhorende bouten en moeren tot 
montage van het volledige boomrooster. 

Voor een boomrooster op betonfundering wordt het boomrooster over de volledige 
buitenomtrek rechtstreeks ondersteund. De oplegbreedte is minimum 25 mm. 

Voor een boomrooster in stalen of gietijzeren draagraam op een betonfundering wordt het 
boomrooster geplaatst in het stalen of gietijzeren draagraam dat op dezelfde manier 
ondersteund wordt als een boomrooster op betonfundering. 
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Voor beide belastingsconfiguraties wordt een proefstempel gebruikt met een diameter van 
250 mm en afgeronde uiteinden (zie tabel 7 van NBN EN 124). De belastingsproef wordt 
uitgevoerd in twee fasen. 

Eerste fase: meting van de blijvende doorbuiging 

De belastingproef wordt op één plaats uitgevoerd, op de scheiding tussen twee segmenten 
met de proefstempel die de binnenopening raakt. 

Na een eerste belasting tot 1/3 van de controlebelasting, worden de bouten en moeren 
aangedraaid en wordt het beginpeil opgemeten. 

Vervolgens wordt vijf maal de belasting opgevoerd tot 2/3 van de controlebelasting met een 
belastingssnelheid tussen 1 en 5 kN/s. 

Na deze vijf belastingen wordt het eindpeil opgemeten; en de blijvende doorbuiging wordt 
berekend door het verschil te bepalen tussen het eindpeil en het beginpeil. De blijvende 
doorbuiging mag niet meer bedragen dan 1/100 van de overspanning. 

Tweede fase: Toepassing van de controlebelasting 

De belasting wordt uitgevoerd op dezelfde plaats als voor de meting van de blijvende 
doorbuiging.  
De belasting wordt opgevoerd tot de controlebelasting met een snelheid tussen 1 en 5 kN/s. 
De controlebelasting wordt gedurende 30 seconden aangehouden. 
Gedurende en na de proef mag geen enkele scheur verschijnen. 

4. Bescherming tegen corrosie 

Het eventuele stalen draagraam is beschermd tegen corrosie, volgens NBN EN ISO 1461, 
door het thermische verzinken ervan naar rata van 350 g/m². De verzinking is vrij van 
spatvorming, samenvloeiing of onbedekte delen. 

Het zink is voor 98,5% zuiver. 

5. Levering en stapeling 

De gietijzeren boomroosters worden zodanig gestapeld dat beschadigingen voorkomen 
worden. 

6. Merken 

De gietijzeren boomroosters zijn van volgende markeringen voorzien: 

- de naam of het logo van de fabrikant; 
- het soort gietijzer en de klasse; 
- de aanduiding van het type boomrooster; 
- PTV 803. 

 

 

   

 


