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HET MAATSCHAPPELIJK 
BELANG VAN PREFAB BETON 
IN DE WATERSECTOR

Over de jaren heen zijn meer dan 50.000.000 meter 

betonleidingen in de grond geplaatst. We zien ze niet, 

maar toch zijn betonbuizen niet meer uit ons leven 

weg te denken en leveren ze een belangrijke bijdrage 

tot een duurzaam leefmilieu.

Werken aan een gezond en duurzaam leefmilieu is 

immers niet alleen de taak van de overheid, maar 

van de hele samenleving. Iedereen heeft zijn eigen rol 

en zijn eigen verantwoordelijkheid.

PEOPLE – PLANET – PROFIT

Het leefmilieu is een van de drie pijlers van duurzaam-

heid, naast de economische en sociale aspecten. 

Om permanent te streven naar een evenwicht tussen 

deze pijlers, ontwikkelt de betonsector nieuwe 

technologieën, producten en oplossingen.

In deze brochure willen we u overtuigen van de voordelen 

van rioleringssystemen in prefab beton. Bovendien 

worden de belangrijkste technische aspecten toegelicht. 

Rioleringsproducten in prefab beton zijn de oplossing 

voor uw projecten.

FEBELCO groepeert binnen FEBE de fabrikanten van betonbuizen en toebehoren en vertegenwoordigt hier-
bij alle betonproducten die men nodig heeft voor de opvang, het transport, de behandeling, de buffering en 
de infi ltratie van water. FEBELCO wil zich inzetten om de gezondheid, het comfort en de veiligheid van de 
burgers, en daarmee samengaand het milieu, te verbeteren. De groepering streeft ernaar dit samen met 
alle betrokken partijen te doen.”
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Geschiedenis van het beton
Het allereerste gebruik van beton dateert reeds uit de tijd 

van de Egyptenaren, Babyloniërs, Grieken en Romeinen.

De voordelen van het gebruik van ongewapend beton wa-

ren hun niet vreemd. De Romeinen gebruikten het bij-

voorbeeld bij de constructie van hun bruggen en aqua-

ducten. Als bindmiddel werd toen meestal kalk of tras2 

gebruikt. Toch raakte deze techniek in onbruik en het 

gebruik van beton werd pas herontdekt na de uitvinding 

van het Portlandcement in 1850. Beton kan terugblik-

ken op meer dan 2000 jaar ervaring!

Geschiedenis van de riolering
De geschiedenis van het rioleringstelsel gaat terug tot bij 

de Romeinen. Bij opgravingen van steden en dorpen uit 

deze tijd, vindt men vaak overblijfselen die erop wijzen dat 

men al intensief bezig was met het aanleggen van rioolstel-

sels en waterleidingen. Helaas was er na de ineenstorting 

van het Romeinse Rijk en tijdens de Middeleeuwen geen 

sprake meer van het verder aanleggen en ontwikkelen van 

rioleringstelsels. In de 18de eeuw ging men dan over naar 

het bouwen van zogenaamde bezinkputten, waarin de 

afvalwaters werden opgevangen. Het duurde uiteindelijk 

nog tot de 19de en 20ste eeuw alvorens er in Europa op grote 

schaal rioleringswerken werden uitgevoerd.

Riolering in België
Op het einde van de 19de eeuw, begin 20ste eeuw begon 

men in België de eerste rioleringsproducten in beton te 

vervaardigen. Er werd een losse onder- en bovenschaal 

gemaakt die met moeren in elkaar pasten. Het is pas op 

het einde van de 20ste eeuw dat men is begonnen met bui-

zen in 1 geheel te produceren. Een binnenmal paste in 

een buitenmal en de overblijvende ruimte werd met de 

hand gevuld en met een handstamper verdicht. De ronde 

of eivormige buizen, allemaal voorzien van een voet, 

werden toen geproduceerd op lengtes van 1 m. 

LANGE LEVENSDUUR

De betontechnologie staat niet stil. Jarenlang 

continu onderzoek leidt tot meer performante 

betonsamenstellingen.

Betonbuizen hebben een levensduur van 

meer dan 100 jaar. Ontwerpers van riolering-

stelsels hanteren als regel dat het systeem 

een levensduur van minstens 50 jaar moet 

hebben. Beton scoort aanzienlijk beter. 

Onderzoek bevestigt dit. 

ANALYSE VAN LEVENSDUUR* EN MATERIAALSOORT
TABEL 1:

Materiaalsoort

LEVENSDUUR IN JAREN

Gegevens 
fabrikanten

Ervaring uit de 
praktijk

Gangbare 
ontwerpregel

50 – 80 jaar

BEKNOPTE HISTORIEK 
VAN BETONNEN RIOLERINGSBUIZEN

(*) Wanneer rioleringssystemen in prefab beton vervaardigd en geplaatst worden in overeenstemming met de normen en de regels van goed 

vakmanschap, dan kan onafhankelijk van de gebruikte grondstoffen een algemeen geldende levensduur aangenomen worden. 

Betonbuizen 
gaan langer mee 
dan je denkt!

Beton / gewapend beton > 100 > 100

Grès > 100 > 100

Polymeer beton geen info ca. 30

Nodulair gietijzer > 100 > 100

Glasvezelversterkte kunststof 50 tot 80 (100) ca. 50

PVC-U  > 100 ca. 50

PEHD > 100 ca. 50

PP 100 ca. 50

1

(2) Tras is een gebroken en fi jngemalen tufsteen. Het is van vulkanische oorsprong en wordt onder andere gewonnen in de Eifel. (1) Deutsche Fachvereinigung betonröhre und stahlbetonröhre

Resultaten van een onderzoek door FBS1
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FASE 8

RECYCLING 

ECONOMISCH DUURZAME LEVENSCYCLUS

Door de lange levensduur blijven de kosten 

voor de afvoer en het verwerken van het afval-

water beperkt.

Betonbuizen worden gemaakt van natuurlijke 

grondstoffen die in de regio beschikbaar zijn. 

Hierdoor zijn de transportkosten aanzienlijk 

lager en zijn de prijzen minder afhankelijk van 

de aardolieprijzen.

Andere buismaterialen zijn afhankelijk van de 

aanvoer van steeds schaarser wordende grond-

stoffen en sterk fl uctuerende aardolieprijzen.

Een volledig rioleringssysteem met buizen 

en putten kan uitgevoerd worden in hetzelfde 

materiaal: beton. Hierdoor zullen de riolerings-

producten in prefab beton steeds een prijs- 

gunstiger karakter bezitten.

Er zijn minder transporten nodig 

omdat alle buizen, putten en 

toebehoren worden geleverd door 

dezelfde fabrikant.

Betonnen prefab putten zijn ook de 

aangewezen keuze bij de uitvoering 

van rioleringssystemen met andere 

materialen zoals kunststof en grès.

2 3

Betonbuizen: 
economisch een 
logische keuze!

FASE 1 

GRONDSTOFWINNING 

FASE 2

TRANSPORTFASE 

FASE 3

PRODUCTIEFASE 

FASE 4 

CONSTRUCTIEFASE 
FASE 5

GEBRUIKSFASE 

FASE 6

ONDERHOUDSFASE 

FASE 7

AFDANKFASE 

FASE 8

RECYCLING 

BESLUIT: Onderzoeken naar de levenscyclus 

(LCA3) hebben aangetoond dat beton ons (leef-)

milieu minder belast dan andere buismaterialen.

· Intron4: LCA

· Nibe5: TWIN2002-model

FASE 5: GEBRUIKSFASE

Rioleringsproducten in prefab beton worden reeds 

eeuwenlang toegepast. Er is dus veel ervaring opge-

bouwd, méér dan met nieuwe materialen in kunststof die 

worden aangeboden. 

FASE 6: ONDERHOUDSFASE

Door hun duurzaamheid en hun robuustheid beschadi-

gen betonbuizen niet bij klassieke reinigingsmethodes. 

FASE 7: AFDANKFASE 

Betonbuizen en putten zijn demonteerbaar en gemakke-

lijk opnieuw te gebruiken.

FASE 8: RECYCLING 

Betonproducten kunnen eenvoudig en probleemloos ge-

recycleerd worden en opnieuw als bouwmateriaal worden 

gebruikt. Louter door het breken en zeven van het beton 

verkrijgt men betonpuingranulaat, dat opnieuw gebruikt 

wordt voor de productie van beton of als funderingsla-

gen voor wegenis, of.... 

FASE 1: GRONDSTOFWINNING 

• Alle materialen die in prefab betonproducten wor-

den verwerkt zijn afkomstig van lokaal beschik-

bare natuurlijke bronnen of van recyclage.

• Secundaire granulaten uit andere industrieën wor-

den al dan niet rechtstreeks herbruikt in de aan-

maak van rioleringsproducten in prefab beton.

FASE 2: TRANSPORTFASE

• Een goede spreiding van productielocaties in de 

Benelux beperkt de transportafstanden en bijge-

volg ook het brandstofverbruik.

• Voor het aanvoeren van de grondstoffen wordt veelal 

gebruikt gemaakt van het transport over het water. 

FASE 3: PRODUCTIEFASE

• De productie van rioleringssystemen in prefab be-

ton is nauwelijks milieubelastend. 

• Productie van rioleringsproducten in prefab beton 

vergt veel minder energie dan nodig is bij de produc-

tie van rioleringsproducten in andere materialen.

 

FASE 4: CONSTRUCTIEFASE

• Functioneel maatwerk: creatief ontwerpen met pre-

fab elementen biedt een oplossing voor de meeste 

technische vraagstukken. 

•  Met een minimum aan kosten kunnen betonnen 

rioleringsbuizen volgens noodzaak in situ worden 

aangepast.

(3) LCA (=Life Cycle Analysis) kan gedefi nieerd worden als de “verzameling en de waardering van alle in-en uitstromen en mogelijke milieueffecten van 

een productiesysteem gedurende zijn levenscyclus. // (4) Intron voert milieugerichte levenscyclusanalyses uit voor de bouwsector in Nederland en in 

het buitenland. // (5) NIBE (= Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie) onderzoekt, adviseert en ontwerpt op het driehoeksvlak van milieu, 

gezondheid en bouwen/beheren.
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De sterkte van betonbuizen neemt in de beginfase nog toe.

Betonbuizen behouden hun vorm en hun eigenschappen, zowel bij het opslaan als bij de 

aanleg en het latere gebruik. In tegenstelling tot sommige andere materialen is het om 

die reden niet nodig om de vervormingen van de aangelegde betonbuizen te meten. 

Rioleringssystemen in prefab beton zijn eenvoudig verwerkbaar en weinig gevoelig 

voor beschadigingen (ook bij lage temperaturen).

BELASTBAAR & MAATVAST PLAATSINGSVAST & BESTAND 
TEGEN OPWAARTSE KRACHTEN

Elke betonbuis is op zichzelf sterk 

en niet vervormbaar. 

Optredende bodem- en verkeersbelas-

tingen kunnen probleemloos worden 

opgevangen.

De verbindingen tussen de buizen zijn 

uiterst fl exibel waardoor differentiële 

zettingen kunnen opgevangen worden 

door betonbuizen. 

Door fl exibele verbindingen zijn ook 

hoekverdraaiingen mogelijk en ontstaan 

er geen bijkomende materiaal-

spanningen door zettingen. (zie tabel 2)

4 5
Betonbuizen: 
bestand tegen 
zwaar geschut!

(*) Dit is de hoekverdraaiing die wordt toegepast bij de waterdichtheidsproef. Onder deze hoekverdraaiing is de verbinding zeker waterdicht.

Ǿ ≤ 250 
mm

2000mm 
< ǾBuislengte

250mm 
< Ǿ ≤ 
500mm

500mm 
< Ǿ ≤ 
1000mm

1000mm 
< Ǿ ≤ 
1500mm

1500 mm 
< Ǿ ≤ 
2000mm 

 1 – 3 m NVT 1,43*  0,71*  0,47*  0,36*  0,295* 

MAXIMAAL OPNEEMBARE HOEKVERDRAAIING (IN °) 
IN DE KOPPELING6

TABEL 2:

Door het grote eigengewicht zijn 

rioleringssystemen in prefab beton 

plaatsingsvast en het best bestand 

tegen opwaartse krachten, zelfs bij 

zware regenval, bij stijgend grondwater 

of bij een hoge grondwaterstand.

Betonbuizen zijn door hun eigen

gewicht nauwkeurig te positioneren 

bij hun aanleg.

De betonbuizen blijven goed op 

hun plaats tijdens het leggen en het 

aanvullen van de sleuf, in tegenstelling 

tot lichtere buizen.

Betonbuizen: 
een rotsvaste keuze!

(6) Buismaterialenmatrix VLARIO – werkgroep 6
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VEELZIJDIGHEID & MAATWERK6 De fl exibiliteit van rioleringssystemen in prefab beton vertaalt 

zich enerzijds in de veelzijdigheid van de verschillende producten 

en anderzijds in het prefabriceren op maat van de klant. 

Voor elke technische moeilijkheid is er een oplossing.

VEELZIJDIGHEID
Alleen al met het materiaal beton en al haar prefab mo-

gelijkheden is het op heden mogelijk om volledige leiding-

systemen met al haar componenten (putten, straatkol-

ken, schachtelementen, e.d.) aan te bieden. Hierdoor kan 

het hele rioolnetwerk bedrijfszeker en zonder oponthoud 

in eenzelfde materiaal worden aangelegd.

Betonbuizen kunnen in veel verschillende dwarsprofi elen 

ontworpen en geproduceerd worden, zowel voor open als 

voor sleufl oze aanleg (doorpersbuizen).

ENKELE VOORBEELDEN:

• Rond dwarsprofi el zonder voet

• Rond dwarsprofi el met 

 droogweerafvoergoten

• Eivormig

• Ellipsvormige buizen

• Rechthoekig dwarsprofi el met verschillende 

hoogte- en breedteverhoudingen

• Bijzondere dwarsprofi elen

• Poreuze buizen

• Geperforeerde buizen

OVERZICHT VAN DE MOGELIJKE DIAMETERS
TABEL 3:

Type betonbuis Ø 
30

0

Ø 
40

0

Ø 
50

0

Ø 
60

0

Ø 
70

0

Ø 
80

0

Ø 
90

0

Ø 
10

00

Ø 
12

00

Ø 
14

00

Ø 
15

00

Ø 
16

00

Ø 
18

00

Conventioneel gewapende betonbuizen
& doorpersbuizen volgens NBN B21-106

Staalvezel versterkte buizen 
volgens NBN B21-106

Ongewapende betonbuizen 
volgens NBN B21-106

Geperforeerde betonbuizen 
volgens PTV 104

Poreuze betonbuizen
volgens PTV 104

Drukleidingen in beton 
volgens NBN EN 639, 640, 641 & 642

Ø 
20

00

Ø 
22

00

Ø 
24

00

Ø 
25

00

Ø 
28

00

Ø 
30

00

Ø 
32

00

Ø 
35

00

• • • • • •  • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • •  • •

• • • • • •  • •

• • • •

• • • • • •  • •

   • • •  • • • • • • • • • • • • • • •

Geperforeerde buizen Doorpersbuizen

Ongewapende - conventioneel gewapende – met staalvezels gewapende betonbuizen

8-hoekige buizen met ellipsvormige binnenzijde Kokerelementen
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Individuele 
vraagstukken 
worden individuele 
oplossingen.

Voor speciale toepassingen kunnen 

de fabrikanten van betonbuizen 

individuele oplossingen aanbieden:

• Verschillende wanddiktes,

• Variabele wapeningen,

• Geoptimaliseerde stroomprofi elen,

• Putten met hoekverdraaiing,

• Putbuizen.

MAATWERK

 Regenwaterputten Trekputten

Inspectieputten Slibvangputten 

Huisaansluitputten Straatkolken
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2. Studie naar de CO2-uitstoot bij de productie 
van de verschillende buismaterialen.

In de studie naar de uitstoot van CO
2
 wordt eveneens re-

kening gehouden met de CO
2
-uitstoot bij de aanmaak van 

de grondstoffen als bij de productie van het materiaal.

Grè
s

Grè
s

Gew
apend b

et
on

Gew
apend b

et
on

Ongew
apende 

bet
onbuis

kg CO
2
/mMJ/m

Ongew
apende 

bet
onbuis

Gie
tij

ze
re

n

Gie
tij

ze
re

n
PVC

PVC

PEHD
PEHD

2500

2000

1500

500

0

1000

200

150

50

0

100

DN 100
DN 150
DN 300
DN 500

  SPECIFIEKE CO
2
-UITSTOOT [kg CO

2
/kg]

Buismateriaal Voorbereiding Productie Totaal

Beton 0,017 0,131 0,148

Grès 0,051 0,358 0,409

Gietijzer 0,234 1,196 1,430

PVC 0,340 4,520 4,860

Tabel 4: Specifi ek energieverbruik bij de productie 

van de verschillende buismaterialen 

Tabel 5: Specifi eke CO
2
-uitstoot bij de productie 

van de verschillende buismaterialen 

  SPECIFIEK ENERGIEVERBRUIK [MJ/kg]

Buismateriaal Voorbereiding Productie Totaal

Beton 0,24 1,00 1,24

Grès 0,69 6,34 7,03

Gietijzer 2,92 16,63 19,55

PVC 4,60 63,70 68,3

De riolering in beton beschermt het milieu

door huishoudelijk en bedrijfsafvalwater te 

vervoeren naar een waterzuiveringsinstallatie.

Een betonnen riolering is vloeistofdicht en voor-

komt dat het afvalwater de bodem insijpelt.

Waterdoorlatende betonbuizen zorgen 

ervoor dat het opgevangen regenwater ten 

goede komt aan het grondwater. Ze leveren 

op deze manier ook een bijdrage aan het milieu 

door het voorkomen van de uitdroging van 

de ondergrond en van de verlaging van de 

grondwaterstand. 

Naast de transportfunctie heeft de riolering 

vaak ook een bergingsfunctie, die 

gemakkelijk kan gerealiseerd worden door 

het toepassen van grote diameters.

Hierdoor kan men wateroverlast tegen 

gaan en overstromingen vermijden.

Secundaire grondstoffen uit de industrie worden 

al dan niet rechtstreeks herbruikt in de aanmaak 

van rioleringssystemen in prefab beton (vb. 

vliegassen,hoogovenslakken).

ECOLOGISCH VERANTWOORD7

Betonbuizen:
gunstig voor ons 
leefmilieu!

Het gebruik van betonbuizen is ecologisch verantwoord: enerzijds 

is het aanbrengen en het gebruik van betonbuizen niet schadelijk 

voor het milieu en anderzijds reiken ze zelf milieuoplossingen aan.

De invloed van de productie van de materialen, het 

transport van de grondstoffen en dergelijke op ons 

leefmilieu wordt steeds belangrijker. Producenten 

dienen meer rekening te houden met hun energiever-

bruik, uitstoot van CO
2
, transportafstanden,…. 

1. Studie naar het energieverbruik bij de pro-
ductie van de verschillende buismaterialen.

Het energieverbruik wordt opgesplitst in enerzijds het 

energieverbruik dat men nodig heeft voor de aanmaak en 

het transport van de grondstoffen zoals aardgas, olie, ce-

ment,... (voorbereiding) en anderzijds de energie die men 

nodig heeft voor de vervaardiging van het product. 

RESULTATEN VAN ENKELE ENERGIESTUDIES 
UITGEVOERD IN OPDRACHT VAN DE FBS7

De Duitse federatie voor betonbuizen heeft in dit ka-

der enkele energiestudies laten uitvoeren waarin de 

verschillende buismaterialen worden vergeleken. De 

vergelijkende studie werd uitgevoerd op rechte buizen 

van DN 100 tot DN 500 met inbegrip van de dichting.

Figuur 2: CO
2
-uitsoot per lopende meterFiguur 1: Energieverbruik per lopende meter 

(7) Deutsche Fachvereinigung Betonröhre und Stahlbetonröhre
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Voor de bepaling van de slijtvastheid van rioleringsbui-

zen wordt gebruik gemaakt van de “Därmstadter” kan-

telgoot, conform de norm NBN EN 295-3. In deze proef 

wordt een goot, bestaande uit een half doorgesneden 

buis van 1 m lengte gemonteerd in een frame, gevuld 

met een standaard mengsel van water en granulaten en 

vervolgens 100.000 maal heen en weer gekanteld. Op 

die manier wordt de afslijting ten gevolge van sediment-

transport in de rioleringsbuis gesimuleerd.

SLIJTAGEBESTENDIG8 PROEF: DÄRMSTADTER KANTELGOOT

Betonbuizen zijn extra bestand tegen mechani-

sche aantasting door hun:

•  hard en stevig oppervlak

•  de homogene en dichte materiaalstructuur 

•  hun grote wanddikte

Een betonbuis is bestand tegen een spoeldruk 

van meer dan 300 bar.

Bij een spoeldruk van meer dan 120 bar kunnen 

buizen van buigzamere materialen beschadigd 

raken, zeker als het nodig is om hardnekkige 

afzettingen te verwijderen. 

Na 100.000 belastingscycli is er een 

gemiddelde slijtage van 0,2 mm tot 0,3 mm. 

(bron FBS8) 

Jarenlang 
intensief gebruik 
zonder problemen!

BESLUIT: Ongewapende en gewapende betonnen buizen zijn geschikt voor stroomsnelheden tot 10m/s. Als 

men de resultaten van de gemiddelde relatieve afslijting a’ bekijkt voor de verschillende materiaalsoorten, 

dan mag men concluderen dat de betonnen buizen een uiterst hoge veiligheid vertonen tegen afslijting en 

bijgevolg als een duurzaam product mogen beschouwd worden. 

Figuur 4

Afslijtcurve (absolute waarde afslijting a)
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Figuur 5

Afslijtcurve (relatieve afslijting a’ in verhouding tot de wanddikte)
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(8) Deutsche Fachvereinigung Betonröhre und Stahlbetonröhre
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CORROSIEBESTENDIG9 De betonbuis is gedurende zijn levensduur 

onderhevig aan verschillende inwerkingen. 

Een van deze inwerkingen is corrosie. Een 

aantasting van de integriteit van de leiding en 

zijn verbinding ten gevolge van corrosie aan 

de binnenzijde van de buis dient vermeden te 

worden. De betonbuis dient dus te weerstaan 

aan de inwerking van het afvalwater. Onder-

staande fenomenen kunnen corrosie van het 

beton en/of de wapening veroorzaken.

Betonbuizen zijn geschikt als transportleiding 

voor alle soorten afvalwaters.

Betonbuizen zijn 
uitermate geschikt 

voor gebruik in 
uiteenlopende gebieden.

(11) VLARIO staat voor VLAamse RIOleringen en is een overlegplatform voor specialisten uit de riolering- en afvalwaterzuiveringsector.(9) Nitril Butadieen-Rubber. Dit type rubber bezit een uitstekende weerstand tegen olië n, de meeste solventen en is tevens ook goed bestand tegen 

een continu maximum temperatuur van 100°C. // (10) Styreen-Butadieen-Rubber. Men spreekt hier van een zacht rubber dat tot verschillende hardhe-

den kan gevulkaniseerd worden. Het is weinig bestand tegen olië n en solvent en de continu maximale temperatuur bedraagt maximum 70°C. 

2. AANTASTING 
DOOR KOOLWATERSTOFFEN 

Beton is bestand tegen de aanwezigheid van reini-

gingsmiddelen, oplosmiddelen, oliën en brandstof-

fen (chloorkoolwaterstoffen en aromatische kool-

waterstoffen) welke zich in het afvalwater kunnen 

bevinden ter hoogte van industriegebieden. Bij een 

risico op de aanwezigheid van een verhoogd con-

centraat aan koolwaterstoffen is het wenselijk in de 

buisverbinding een NBR9 rubberring aan te wenden 

in plaats van de standaard SBR10 rubberring. 

3. AANTASTING VAN DE 
WAPENING DOOR CORROSIE

Door het respecteren van de betondekking en het be-

perken van de scheurwijdte volgens de toepasselijke 

normen is de wapening uitstekend beschermd tegen 

corrosie. Bovendien is het chloride gehalte in de huis-

houdelijke afvalwaters eerder beperkt. In een constant 

vochtig milieu zal door carbonatatie geïnitieerde cor-

rosie niet of nauwelijks optreden daar de diffusieweer-

stand van water voor koolstofdioxide te groot is.

Conclusie:
•  Betonbuizen zijn daarom ook uitermate geschikt 

voor het gebruik in industriegebieden, bij benzine-

stations, laad- en losinrichtingen, wasgelegenheden, 

vliegvelden, verkeersintensieve wegen, snelwegen 

en spoorwegen.

•  Een rioleringsbuis in beton is bestand tegen aller-

hande schoonmaakmiddelen, oplosmiddelen en mi-

nerale oliën.

•  Door de hoge kwaliteit en de dichtheid van de opper-

vlakte zijn de betonbuizen chemisch resistent, zelfs 

als de pH-waarde daalt tot een waarde van 4.

 

4. AANTASTING DOOR 
BIOGEEN ZWAVELZUUR (BZA)

BZA staat voor “Biogeen Zwavelzuuraantasting” en 

is een schadefenomeen dat kan optreden wanneer 

een combinatie van verschillende omgevingsfactoren 

zich voordoet. Het is niet te verwarren met de zuivere 

chemische aantasting, die meestal het gevolg is van 

illegale lozingen. Het leeuwendeel van de schade aan 

rioleringsstelsels is echter te wijten aan mechanische 

invloeden waaronder grondzettingen, verkeersbelas-

ting en wortelgroei. 

Het BZA fenomeen dient in de eerste plaats vermeden te 

worden door een aangepast ontwerp van het riolerings-

systeem en zo nodig door bijkomende maatregelen. Dit 

wordt trouwens opgelegd in de Belgische norm NBN EN 

752-3 “Buitenriolering – Deel 3: Planning” §8.13.

Enkele ontwerp- en beheersfactoren 
•  Vermijden van afzettingen die de vorming van een 

slijmlaag tot stand brengen. Dit kan mits een goed hy-

draulisch ontwerp.

•  Vermijden van zeer geringe hellingen om tot “zelfreini-

gende” snelheden te komen.

•  Vermijden van rechtstreekse lozingen uit industriële 

bronnen van sulfaten/sulfi den in het afvalwater. 

 
Een onderzoek dat van 2000 tot 2006 werd 
uitgevoerd in de schoot van VLARIO11 leidde 
tot de volgende conclusie: 
Een corrosiebestendig materiaal dient zeker aangebracht 

te worden over een afstand van 200 meter na de uit-

stroom van de persleiding. Ook op plaatsen meer stroom-

afwaarts van de eerste risicozone waar turbulentie op-

treedt, wordt een bescherming over 100 m aangeraden, 

en dit tot een voldoende lange afstand na het punt van 

aanmaak van de sulfi den bereikt is of tot er voldoende 

verdunning opgetreden is. Wanneer via het aansluitende 

gravitair stelsel een debiet van minstens 1/3 van het de-

biet van de persleiding wordt toegevoegd met zuurstof-

rijk water, kan worden aangenomen dat een voldoende 

verdunning werd bereikt. 

Dit besluit wordt door FEBELCO onderschreven. Om een 

antwoord te bieden voor de gestelde problemen werd, in 

samenwerking met de federatie van de cementindustrie 

FEBELCEM, een onderzoek uitgevoerd aan de Universiteit 

Gent om de doeltreffendheid na te gaan van een reeks 

mogelijke behandelingen van het betonoppervlak. De be-

tonsector heeft reeds oplossingen voor dit probleem.

1. AANTASTING DOOR 
DE PH VAN HET AFVALWATER

Een maatgevende parameter hierin is de 

pH-waarde van het afvalwater. Er wordt een 

onderscheid gemaakt tussen een zwak, ma-

tig en  een sterk agressieve omgeving en de 

daarbij horende pH waarden en concentraties 

van de chemische bestanddelen.Volgens de 

milieuklasse van het beton mag de pH van het 

afvalwater liggen tussen 4 & 14. 
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1ste meting na 1 dag  ± 12 mm  ± 15 mm  ± 12 mm

2de meting na 3 weken  ± 12 mm  ± 12 mm  ± 12 mm

3de meting na 3 maanden  ± 12 mm ± 11 mm ± 12 mm

HYDRAULISCH EFFICIËNT

Buizen van (on)gewapend beton hebben een 

lage wandruwheid (K Manning coëffi ciënt 100). 

Betonbuizen hebben hierdoor een voldoende 

glad oppervlak waardoor een 

vlotte doorstroming wordt gewaarborgd. 

Betonbuizen zijn geschikt voor een afzettings-

vrije werking.

Betonbuizen zijn geschikt voor hoge stroom-

snelheden en dus slijtagevast. Bij een afwate-

ringshelling die kleiner is dan 5%, is het niet 

noodzakelijk om een bijkomende binnen-

bekleding te voorzien. Indien de helling 

groter is dan 5%, wordt aangeraden om 

de binnenzijde van de buis te beschermen. 

10

PROEFOPSTELLING VERGELIJKING DOORSTROMING 
GRES BUIS Ø 400MM - BETONBUIS Ø 400MM

3 verschillende buizen, lengte 13,5m 

Debietmeter start proefopstelling 

•  Totale lengte van de proefopstelling: +/- 13,5 m

•  Afwateringshelling: 2 mm/m

•  Startdebiet wordt elektronisch gecontroleerd in elke buis en is vastgelegd op 12 l / min

Beton Ø 400 mm, behandelt 
met epoxy aan de binnenzijde Grè s Ø 400 mm Beton Ø 400 mm

GEMETEN WATERHOOGTE 

TEMPERATUURBESTENDIG

Rioleringssystemen in prefab beton zijn bestand 

tegen hoge temperaturen en kunnen gedurende 

korte periodes afvalwatertemperaturen van 95 °C 

aan. Ze zijn tevens geschikt voor een voortdurende 

stroom tot 35 °C.

Betonbuizen buigen niet door en vervormen niet, 

zelfs niet bij stijgende temperaturen (in tegenstel-

ling tot thermoplastische materialen zoals kunst-

stoffen). Hun belastbaarheid wordt hier ook niet 

door beïnvloed.

Beton is niet brandbaar omdat het uit anor-

ganisch materiaal is samengesteld. Indien 

er bij een ongeval ontvlambare vloeistoffen 

in het rioleringssysteem terechtkomen:

•  zullen de rioleringsproducten in prefab

 beton niet branden;

•  zullen er geen giftige gassen ontstaan;

•  zal er geen verzakkingschade aan de 

 oppervlakte zijn.

Dit maakt dat betonbuizen uitermate geschikt 

zijn voor gebruik in benzinestations, laad- en 

losinrichtingen, luchthavens, drukke wegen, 

snelwegen, spoornetwerken, ….

In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld bij koelwater-

lijnen, kunnen betonbuizen permanent een 

temperatuur van 300 °C aan door gebruik te 

maken van beton op basis van aluminaatcement.

Rioleringssystemen in prefab beton kunnen 

temperatuurswisselingen aan.

11

BESLUIT: Na 3 maanden scoort de doorstroomcapaciteit 

van betonnen buizen beter dan bij de grèsbuizen. Gewaarborgde 
doorstroming

Vorm en 
belastbaarheid 

niet onderhevig aan 
temperatuurs-

wisseling.
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WATERDICHT

Betonbuizen zijn dicht omdat:

•  ze enkel met elastomeer dichtingen met   

een dichte structuur én met een gesloten   

profi elsluiting worden gefi t.

•  ze zowel in de fabriek als door externe 

 instanties getest worden met 1,0 bar druk.

Van alle buizen wordt de dichtheid 

gegarandeerd door het meten van de 

rondheid van de spie.

Uit testen in Duitsland waarbij de verbindingen, 

na de eerste tests met 2,5 bar druk, aan strengere 

testvereisten worden onderworpen en tevens 

ook worden getest onder hoekafwijkingen en 

bij schuifbelasting, blijkt dat het mogelijk is 

buizen te ontwerpen die geschikt zijn voor 

gebruik in waterwingebieden.

Een waterdicht stelsel voorkomt:

•  lekkage in de ondergrond,

•  wortelingroei,

•  bodemverontreiniging, 

•  rioolvreemd water,

•  verzakkingen.

Betonbuizen hebben een blijvende 

fl exibele verbinding.

12

FEBELCO fabrikanten 
garanderen het:
DICHT = PLICHT
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Enkele voorbeelden van k-waardes

Uiteraard is de grondwaterstand eveneens bepalend 

voor de mogelijkheid tot infi ltratie. Afhankelijk van het 

type aanvulmateriaal (korrelgrootte) is het aan te be-

velen om bij kleine fracties de geperforeerde buizen te 

voorzien van een fi lterdoek om hiermee te voorkomen 

dat het aanvulmateriaal via de perforaties in de buis 

terecht zou komen. 

De buizen dienen te voldoen aan de Benor-kwaliteits-

eisen conform de voorschriften van de PTV 104, die 

een waterdoorlatendheid van het beton van 21,6 m/dag 

eist.

Infi ltratiebuizen maken berging, transport, infi ltra-

tie of drainage van water beheersbaar mét respect 

voor het milieu door een continue beheersing van het 

grondwater. Om het schone regenwater via de beton-

nen buizen in de bodem te laten infi ltreren, wordt er 

gebruik gemaakt van 2 principes: 

A. Geperforeerde betonbuizen
Zoals de naam al aangeeft zijn geperforeerde buizen 

uitgerust met een aantal perforaties. Deze perforaties 

zijn aan één zijde van de buis aangebracht. Dit maakt 

dat de buis niet alleen geschikt is voor infi ltratie (per-

foraties naar beneden), maar ook voor drainage doel-

einden (indien de buis met de perforaties naar boven 

wordt geplaatst). 

B. Poreuze betonbuizen
De poreuze buizen zijn gemaakt van beton met een 

poreuze structuur waardoor het water door de gehele 

wand van de buis kan infi ltreren en draineren.

Wanneer infi ltratiebuizen toepassen?
Cruciale factor bij het beantwoorden van deze vraag, 

is de waterdoorlatendheid van de ondergrond. Die 

wordt bepaald door zijn k-waarde: de snelheid waar-

mee water door een laag sijpelt, uitgedrukt in m/dag. 

Deze waarde is van belang bij het bepalen van de ledi-

gingstijd van de buis. De k-waarde van de bodem moet 

tenminste 1,5 m/dag bedragen. Bij kleinere k-waardes 

dienen de buizen omhuld te worden met grof zand of 

grind (kiezel).

infi ltratie drainage

SAMENVATTING:

Waterdoorlatende buizen bieden 

de volgende grote voordelen:

•  Legmethode gelijk aan die van de normale 

 buisvoering met rubber verbinding.

•  Bovenbelasting is conform de reguliere 

 belastingklassen.

•  Sluiten aan op bestaande rioleringssystemen, 

inclusief de betonputten.

Poreuze buizen

INNOVATIEF

Een korte opsomming van de grootste 
voordelen van zelfverdichtend beton:
•  Verkorting van de storttijd

•  Het trillen en/of stampen wordt overbodig

•  Betere werkomstandigheden door minder geluidsoverlast

•  Mogelijkheid om beton op moeilijk bereikbare plaatsen 

 te storten

•  Perfecte vulling van dicht gewapende elementen 

 of elementen met een niet standaard vorm

•  Het betonoppervlak is veel gladder en heeft 

 dus minder last van oppervlakteporiën

•  Vrijere vormgeving van nieuwe types prefab  

betonelementen

•  Meer mogelijkheden om uitsparingen 

 in de bekisting te voorzien

•  Ecologisch voordeel: vergt minder energie

13

Permanente 
zoektocht naar 
nieuwe oplossingen.

Tijdens stortregens kunnen klassieke rioleringstelsels 

de grote hoeveelheid regenwater vaak niet tijdig afvoe-

ren. Het bekende gevolg is dat gemeenten steeds vaker 

kampen met wateroverlast. Regenwater moet daarom 

ook zo snel mogelijk worden afgevoerd. Toch moet hier-

bij de grondwaterstand op peil gehouden worden. 

Zoals alle rioleringsbuizen zorgen ook infi ltratiebuizen 

voor het transporteren en het bergen van regenwater. 

Via de infi ltratiebuizen komt regenwater door de 

riolering in de bodem terecht. Het water kan via 

de wand van de betonnen buis in de grond infi ltre-

ren om zodoende uitdroging van de ondergrond 

te voorkomen. Daarmee wordt eveneens het ri-

oolstelsel ontlast en neemt de kans op overstor-

ten tijdens ‘piekbelasting’af. Niet alleen infi ltra-

tie is mogelijk met deze buizen, maar ze kunnen 

tevens aangewend worden als drainagebuizen.

INFILTRATIE- EN DRAINAGEBUIZEN

De allereerste toepassingen in zelfverdichtend 

beton verschenen op de Japanse markt. Sindsdien 

wordt zelfverdichtend beton meer en meer toege-

past. Zelfverdichtend beton heeft de toekomst voor 

zich door zijn vele voordelen en bovendien biedt 

het een breed spectrum aan toepassingen in de 

prefab betonindustrie.

ZELFVERDICHTEND BETON

Grondsoort Omschrijving k-waarde

zand grof 2 à 10 m/dag

zand gemiddeld fi jn 1 à 5 m/dag

zand kleihoudend (leem) 1 m/dag

zand fi jn 0,2 à 0,5 m/dag

klei niet gedroogd 10-5 m/dag
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14 EENVOUDIG NAAR ONTWERP

Betonbuizen kunnen structureel ontworpen 

worden en bij vrijwel alle belastingen en plaat-

singsomstandigheden gebruikt worden.

Het ontwerpen van betonnen rioleringsstelsels 

gebeurt op maat ongeacht de diepteligging, 

verkeersklasse en waterdruk. 

Bij het ontwerp van rioleringssystemen in beton 

is er minder calculatie nodig.

Voor de statische berekening van de riolerings-

systemen in prefab kunt u steeds terecht op de 

website van FEBELCO, www.febelco.org.

Ontwerp 
ongeacht de 
omstandigheden.

Sleufdiepte 

0,00 m ≤ 0,50 m minstens 20 cm

0,50 m ≤ 1,00 m minstens 30 cm

1,00 m ≤ 2,00 m minstens 40 cm

 > 2.00 m minstens 50 cm

Overbreedte langs 
beide zijden van de buis

Breedte van de sleuf
De breedte van de sleuf ter hoogte van de kruin 

van de buis dient gelijk te zijn aan de voorwaarden 

in de onderstaande tabel. De sleufwanden dienen 

tot 50 cm boven de kruin van de buis verticaal 

te zijn en de helling dient steeds minimum 70° 

te bedragen.

Verkeersbelasting 
wiellast: 75 kN

dynamische coëffi ciënt: 1.4

Grondwaterstand 
De invloed van de aanwezigheid van grondwater 

is verwaarloosbaar klein bij de toepassing van 

rioleringssystemen in prefab beton. 

Nota: Op minder starre buizen, fl exibele en 

semi-fl exibele buizen, heeft de aanwezigheid 

van grondwater een belangrijke invloed op 

de gebruiksgeschiktheid van deze buizen.

Gronddekking boven de kruin 
van de betonbuis
De grondhoogte tussen de kruin van de buis en 

het maaiveld moet ten minste voldoen aan de 

onderstaande voorwaarde: h = 300 + 1/3 Di (mm)

Parameters van de grond
We onderscheiden de volgende verschillende 

bodemtypes (volgens ATV A127):

• G1: niet samenhangende ondergrond 

 zoals kiezel, zand...

• G2: licht samenhangende of 

 stenige verweringsbodem

• G3: samenhangende bodem zoals zandleem...

• G4: dichte ondergrond zoals leem, klei...

Fundering van het rioolstelsel
• zand – fi jn grind,

• zandcement,

• beton.

Methode van aanvulling in de sleuf
Er wordt hier een onderscheid gemaakt 

tussen de volgende aanvullingen:

• uitgegraven grond,

• zand,

• zandcement.

Di

a

Aanvulling

Omhulling

Fundering

min. 70º

min. 300
min. 500

De

α

a

b

D
i
 binnendiameter

D
e
 buitendiameter

a overbreedte 

b 20 cm voor buizen met Ø < 1m 
 30 cm voor buizen met Ø ≥ 1m
α min. 120° opdat de buis volledig  
 zou dragen op de fundering

Figuur 6

Doorsnede sleuf met sleufafmetingen

OVERZICHT VAN DE FACTOREN WAARMEE JE REKENING 
MOET HOUDEN BIJ HET VOORSCHRIJVEN VAN BETONBUIZEN
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De CE-markering die op veel producten te vinden is, geeft aan 

dat een product voldoet aan de communautaire verplichtingen 

die aan de fabrikant van het product zijn opgelegd. De marke-

ring moet zijn aangebracht voordat een product in de Euro-

pese handel wordt gebracht en in gebruik wordt genomen. 

De CE-markering is geen kwaliteitskenmerk. Met het aan-

brengen van de CE-markeringen geeft de producent aan dat hij 

voor het betreffende product een verklaring van overeenstem-

ming heeft opgesteld. In deze verklaring is de producent of im-

porteur verplicht aan te geven dat het product voldoet aan het 

geharmoniseerde deel van alle van toepassing zijnde Europese 

normen. Daarnaast is de producent of importeur verplicht zich 

aansprakelijk te stellen voor zijn product.

Het BENOR-merk is een kwaliteitsmerk, is 

gesteund op een productcertifi catie en geeft 

aan dat een betonproduct in overeenstemming 

is met een Belgische norm (NBN) of met type-

voorschriften (PTV), technische voorschriften 

genoemd. De BENOR certifi catie is de enige 

oplossing om de overeenkomstigheid met alle 

aspecten van de technische specifi caties te 

waarborgen. Door het permanent karakter van 

de controles en de statistische interpretatie van 

de controleresultaten, wordt in het kader van 

het BENOR-merk een betrouwbaarheidsniveau 

gewaarborgd dat geen enkele afzonderlijke keu-

ring van een partij kan bereiken.

 

De fabrikanten van FEBELCO hechten veel be-

lang aan de kwaliteit van hun producten. Om 

hiertoe te komen werken ze dan ook nauw sa-

men met onafhankelijke keuringsorganismen 

(zoals o.a. Copro, Certipro) die in opdracht van 

PROBETON werken. Hun productie wordt door 

hen dan ook nauwgezet opgevolgd en continu 

onderworpen aan de opgelegde testen.

WE ONDERSCHEIDEN 2 KEURMERKEN

KEURING VAN BETONBUIZEN

Keuringsorganisme
Een fabrikant die beschikt over het BENOR-merk voor de riole-

ringssystemen in prefab beton, moet zelf controles uitoefenen. 

Dit begint al bij de gebruikte grondstoffen en materialen, over het 

productieproces heen, tot de afgewerkte buis of put zelf. De uit te 

voeren keuringen en de frequenties staan uitvoerig beschreven 

in het TR 21-106 en TR 21-101, die gebaseerd zijn op de Europese 

norm EN 1916 & EN 1917. 

Ing. Renée Declercq, COPRO

“De keuringsinstelling heeft o.a. de taak om na te zien of de 

fabrikant de juiste frequenties hanteert en de proeven uit-

voert overeenkomstig de geldende proefnormen, of de produc-

ten voldoen aan de gestelde eisen, of de fabrikant de gepaste 

maatregelen treft bij niet-conformiteiten,… Verder worden er 

ook monsters aangeduid om te beproeven ofwel in aanwezig-

heid van de keuringsinstelling zelf ofwel in een extern geac-

crediteerd laboratorium.

Wie is Copro?
Copro is één van de keuringsinstellingen, welke 

een onpartijdige instelling is, die controles uit-

oefent op bouwproducten, in het bijzonder op 

producten die voor de wegenis gebruikt worden.

Als keuringsinstelling voeren ze, in opdracht van 

PROBETON - sectororganisme van betonproduc-

ten, o.a. de controles uit op de betonnen riole-

ringsproducten.

15 GECONTROLEERDE 
PRODUCTIE LEIDT NAAR 
VERZEKERDE KWALITEIT

Prefab producten worden onder strikt 

gecontroleerde omstandigheden in de fabriek 

vervaardigd waardoor men een duurzaam 

product kan garanderen.

De temperatuur in de fabriek is constant, de 

omgeving is aangepast en uitgerust met semi- 

of volautomatische machines en de werknemers 

zijn toegewijde vakmensen die in betere 

omstandigheden dan op de werf kunnen werken.

De voorschriften en normen die Europa en 

België hebben uitgevaardigd, kunnen strikt 

worden nageleefd. De Belgische normen zijn 

een nationale aanvulling op de Europese normen.

De toepassing van de Belgische normen 

garandeert een hogere kwaliteit.

Belgische normen 
= hogere 
kwaliteitsgarantie 
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NBN EN 1916
1e uitgave – 2002
NBN EN 1916/AC 2008

NBN EN 639  
1ste uitgave 1994

NBN EN 640  
1ste uitgave 1994

 
NBN EN 641
1e uitgave – 1994

NBN EN 642
1e uitgave – 1994

NBN EN 14844
1e uitgave - 2006

NBN EN 1917
1e uitgave –2002 
NBN EN 1917/AC 2008

NBN EN 12566-1
1e uitgave –2000
NBN EN 12566-1/A1
addendum – 2004

NBN EN 12566-3
1e uitgave –2005

NBN EN 1610
1e uitgave - 1997

NBN EN 13508-2
1e uitgave –2003
+ ANB:2003 + AC:2007

NBN EN 124
1e uitgave -1994

NBN EN 681-1
2e uitgave – 2002

NBN EN 752
1e uitgave –2008

NBN EN 476
1ste uitgave –1997

 
Toepassings-
reglement 
BenorProductomschrijving

Belgische 
norm

TR 21-106
1e uitgave - 2004

TR 104
1e uitgave - 2005

TR 102
2e uitgave – 2006

TR 105
1e uitgave - 2002

TR 21-101
1e uitgave - 2004

 

TR 114
1e uitgave –2006

TR 32, 
versie 3.2
Uitgave 2008

Technisch 
voorschrift 

PTV 104 
2de uitgave -2004

PTV 102 
2de uitgave -2005 
PTV 102/A1 
addendum -2006

 

PTV 105
1ste uitgave -2002
PTV 105/A1
addendum -2004

PTV 114
1e uitgave - 2005

NBN B 21-106
1e uitgave - 2004

 

 

 

NBN B 21-101
1e uitgave - 2004

Europese 
norm

Buizen en hulpstukken van ongewapend beton, 
gewapend beton en doorpersbuizen

Cirkelvormige geperforeerde en poreuze buizen van 
ongewapend beton voor draineer-en infi ltratieleidingen

Algemene eisen voor betonbuizen voor drukleidingen 
inclusief verbindingsstukken en hulpstukken.

Buizen van gewapend beton en betonbuizen met een fi jn 
verdeelde wapening (zonder plaatstalen kern) voor               
drukleidingen inclusief verbindingsstukken en hulpstukken

Buizen van gewapend beton met plaatstalen kern voor 
drukleidingen, inclusief verbindingen en hulpstukken

Buizen van spanbeton met en zonder plaatstalen kern voor 
drukleiding, incl. verbindingen en hulpstukken en specifi eke 
eisen voor voorspanstaal voor buizen

Geprefabriceerde rechthoekige 
kokerelementen van gewapend beton

Geprefabriceerde betonproducten 
Rechthoekige kokerelementen 

Geprefabriceerde betonnen bakken voor waterafvoer

Toegangs-en verbindingsputten van ongewapend beton, 
van staalvezelbeton en van gewapend beton.

Kleine afvalwater-zuiveringsinstallaties tot 50 I.E. 
Deel 1: Geprefabriceerde septische tanks

Kleine afvalwater-zuiveringsinstallaties tot 50 I.E. 
Deel 3: Vooraf en/of ter plaatse geassembleerde afvalwater-
zuiveringsinstallaties voor huishoudelijk afvalwater

Geprefabriceerde bekuipingen van beton voor septische 
tanks, zuiveringsinstallaties van huishoudelijk afvalwater 
en regenwaterputten. 

Aanleg en testen van rioleringsbuizen

Toestand van de buitenrioleringen, 
deel 2 coderingssysteem bij visuele inspectie.

Roosters en deksels voor putten en kolken 
voor verkeersgebieden - Eisen, typebeproeving, 
markering en kwaliteitsbeheersing

Afdichtingen van elastomeer - Materiaaleisen voor 
afdichtingen van buisverbindingen in water- en afvoer-
toepassingen - Deel 1: Gevulcaniseerde rubber

Buitenriolering

Algemene eisen voor onderdelen gebruikt 
in binnen- en buitenriolering onder vrije val

OVERZICHT NORMEN RIOLERINGSSYSTEMEN IN PREFABBETON

“Een betonnen buis produceren is geen kinderspel. Wat 

cement, granulaten en water samenvoegen, een beetje roe-

ren, in een mal gieten, en denken ‘weer een buis gepro-

duceerd’, zo werkt het niet. Een kwaliteitsvolle betonnen 

buis produceren vraagt immers vakmanschap. Het begint 

al met de materialen zelf. Elke fabrikant moet vastleg-

gen welke grondstoffen hij zal gebruiken. Grondstoffen 

die niet gecertifi ceerd zijn, moeten door de fabrikant aan 

bijkomende controles onderworpen worden (vb. uitvoeren 

van korrelverdelingen op granulaten). Ook het volledige 

productieproces moet dagelijks opgevolgd worden. De do-

seerinstallaties moeten gekalibreerd zijn, de machine-in-

stellingen moeten juist afgesteld staan en voor elke type 

buis is ook een welbepaalde betonsamenstelling gedefi ni-

eerd. Nu kan de fabrikant met de productie beginnen. Een 

betonnen buis is nu geboren…

De kinderjaren van een betonnen buis…
Na een uithardingperiode worden de buizen volledig on-

der de loep genomen. Na een grondige visuele controle 

worden de buis en de voegprofi elen opgemeten. Deze meet-

resultaten moeten natuurlijk aan bepaalde voorwaarden 

voldoen. Vervolgens worden steekproefsgewijs 2 buizen 

met een minimum voegopening en onder hoekverdraaiing 

in elkaar geschoven, volledig gevuld met water en onder 

druk gebracht. Bij deze proef wordt nagegaan of het buis-

lichaam en de voegverbinding waterdicht zijn. Daarna 

wordt de sterkte van de buis getest. De buis wordt hierbij in 

een proefbank gelegd en lineair belast tot ze volledig ver-

brijzelt. De minimum kracht waarbij de buis mag breken 

staat beschreven in de norm. Uit een buis wordt er ook een 

proefstuk ontnomen ter bepaling van de wateropslorping. 

Deze beproevingen worden op elk type buis uitgevoerd met 

een welbepaalde frequentie. Afhankelijk van het soort buis 

kunnen bijkomend ook de wapening en betondekking (ge-

wapende betonbuizen) gecontroleerd worden, druksterkte 

op kernen bepaald worden (doorpersbuizen) en vezelge-

halte (staalvezelbeton) nagegaan worden. Nu is de buis 

‘goedgekeurd’ om de fabriek te verlaten.

Indien een buis of buizenproductie faalt bij één van 

de bovenvermelde testen, dan krijgt hij nog een 2de 

kans. De fabrikant moet hierbij ‘tegenproeven’ uit-

voeren. Indien ook de nieuwe proeven niet voldoen, 

worden de buizen onherroepelijk afgekeurd en ver-

volgen hun weg in het recyclageproces.

De actieve jaren 
van een betonnen buis…
Eenmaal op de werf kan de buis nu zijn levenswerk 

beginnen, namelijk het transport van riool-, re-

gen- of oppervlaktewater. En dit tot het einde van 

zijn levensjaren… een betonnen buis gaat immers 

nooit met pensioen…”

PRODUCTIE VAN EEN BETONBUIS

Betonnen buizen
staan voor 
meerdere generaties 
duurzaamheid! 
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FEBELCO groepeert binnen FEBE de fabrikanten van betonsystemen en toebehoren. Het gaat om alle betonnen producten die 
men nodig heeft voor de opvang, transport, behandeling, buffering en infi ltratie van het water. De doelstellingen van FEBELCO 
zijn de verdediging van hun gemeenschappelijke belangen, promotie van hun betonproducten en het belang van kwaliteits-
normen en certifi catie, het bevorderen van de verdere technische ontwikkeling binnen hun productensector. Al deze doelstellin-
gen zijn gekaderd binnen de noodzakelijke evolutie van de Europese en Belgische waterhuishouding en rioleringssector.

FEBE is de erkende beroepsvereniging van fabrikanten van geprefabriceerde betonproducten en verdedigt de belangen van de 
sector. De Belgische betonindustrie produceert een brede waaier aan geprefabriceerde elementen voor de bouw, gaande van 
eenvoudige, ongewapende producten zoals metselblokken en straatstenen tot de grote structuurelementen als brugliggers. 

FEBELCEM de Federatie van de Belgische Cementnijverheid, telt drie leden van internationale betekenis: CBR, CCB en Holcim, 
die samen in België een uitgebreid gamma cement commercialiseren. Samen produceren zij jaarlijks ca. 6.000.000 ton grijs 
cement. Het zakencijfer van de sector wordt op 480 miljoen euro geschat. FEBELCEM speelt een sleutelrol bij de promotie van 
cement en beton en de voorlichting en vorming van de gebruikers.

partner van

Deze brochure is mede tot stand gekomen dankzij de informatie en input van de Europese prefab betonfederaties FBS (Duitsland), 
VPB (Nederland) en Basal (Noorwegen). Een woord van dank aan alle leden die hebben meegewerkt om deze brochure samen te 
stellen. De inhoud van deze publicatie is uitsluitend bedoeld als informatie voor de gebruiker. FEBE betracht uiterste zorgvuldigheid 
bij het opstellen van de informatie in deze publicatie. Toch kan FEBE niet garanderen dat deze informatie geheel juist, volledig en 
actueel is. De uitgever kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik ervan. Voor de correcte toepassing van een 
produt dient rekening worden gehouden met het wettelijk kader, de productnormen, de voorschriften van de fabrikant, de lokale 
situatie en de gedetailleerde plannen van de ontwerper. D/20099748/02 


