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Het uitgebreide aanbod inzake vorm, afmetingen en kleur van ge-

prefabriceerde betonboordstenen biedt ontwerpers onbeperkte 

mogelijkheden voor al hun infrastructuurontwerpen. 

Betonboordstenen worden geproduceerd via een geautomatiseerd 

en computergestuurd industrieel productieproces, waarbij alle 

parameters (samenstelling, persdruk en verdichting) permanent 

onder controle worden gehouden. Dit biedt de hoogste garantie 

voor een constante hoogwaardige kwaliteit met constante eigen-

schappen. De meeste Belgische fabrikanten beschikken trouwens 

voor hun producten over het BENOR-keurmerk, een bijkomend be-

wijs voor het naleven van de zeer strikte eisen van de Europese 

productnormen en hun Belgische aanvullingen. Andere kwaliteits-

systemen kunnen ook gehanteerd worden, met één enkel doel: een 

duurzaam en betrouwbaar product op de markt brengen, aan een 

onklopbare prijs/kwaliteit-verhouding. 

In tegenstelling tot andere oplossingen, die soms door ontwerpers 

of uitvoerders voorgesteld worden, bieden geprefabriceerde be-

tonboordstenen een uitstekende vorst- en dooizoutbestendigheid, 

een goede schokweerstand en een hoge slijtvastheid. Kortom, een 

duurzame oplossing. 

Deze brochure illustreert enkele voorbeelden van de onuitputte-

lijke mogelijkheden en toepassingen van deze lineaire betonpro-

ducten. De fabrikanten beschikken over uitgebreide gamma’s stan-

daardproducten en kunnen zelfs kleine reeksen producten op maat 

aanbieden. 

Naast het antwoord op de vragen waarom en hoe prefab beton-

boordstenen gebruiken, zijn in deze brochure ook verwijzingen 

naar de verschillende typebestekken en een voorbeeld van een be-

stektekst opgenomen. Deze informatie moet het voorschrijven van 

deze producten nóg eenvoudiger maken. 
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Het BENOR-keurmerk is een vrijwillige markering, ge-

baseerd op een productcertificatie die aangeeft dat een 

betonproduct in overeenstemming is met de volledige Eu-

ropese norm en bovendien met zijn Belgische aanvulling 

opgenomen in de NBN B21-411. Alle kenmerken die in de 

Belgische context relevant zijn voor het beoordelen van 

de kwaliteit van de producten worden dus gecontroleerd. 

Er is hierbij maar één prestatieklasse met hoge kwaliteits-

eisen. Het is dus niet mogelijk bepaalde lagere kwaliteits-

klassen te verklaren en uit te leveren. Hierdoor is men 

zeker dat het product voldoet aan de strengste kwaliteits-

eisen. 

Bovendien is er sprake van regelmatige externe controles 

door een onafhankelijke certificatie-instelling, die garan-

deert dat de fabrikant zijn fabrieks- en productcontroles 

correct uitvoert en waarborgt dat de eigenschappen van 

het product overeenstemmen met de normen in hun to-

taliteit en niet enkel met het geharmoniseerde gedeelte. 

Het BENOR-keurmerk is dus een echt kwaliteitsmerk, 

in tegenstelling tot de CE-markering. Het geeft voorschrij-

ver en bouwheer de waarborg dat de gebruikte producten 

zullen voldoen aan het verwachte kwaliteitsniveau. 

De CE-markering is een gereglementeerde en ver-

plichte markering, die aangeeft dat een product vrij 

verhandeld kan worden in de gehele Europese Unie. 

Ze geeft aan op welk niveau het product voldoet aan 

de zogenaamde geharmoniseerde Europese techni-

sche specificaties. Voor betonboordstenen betekent 

dit concreet dat de fabrikant verklaart dat zijn product 

overeenstemt met het geharmoniseerde deel van de 

norm EN 1340: Betonboordstenen – Eisen en beproe-

vingsmethoden. 

Door het voorzien van een CE-markering vervult de 

fabrikant zijn wettelijke verplichting om enkel pro-

ducten op de markt te brengen die beantwoorden 

aan de nationale wetgeving van de lidstaat waar het 

product op de markt wordt gebracht. 

De CE-markering is dus geen kwaliteitsmerk.

Er bestaan binnen de CE-markering immers verschil-

lende prestatieklassen. Het volstaat dat een product 

voldoet aan de eisen van de laagste klasse om een CE-

markering te krijgen. Bovendien is er in het geval van 

CE-betonboordstenen geen enkele vorm van externe 

controle en volstaat een verklaring van de fabrikant. 

De term betonboordstenen omschrijft een breed gamma van 

producten: trottoirbanden, kantstroken, watergreppels, ver-

keersgeleidebanden, enz. Ze geven structuur aan de openbare 

ruimte en hebben als belangrijkste functies het visueel afba-

kenen van de verschillende onderdelen van straat, parking of 

plein en het opsluiten van verhardingen. Het zijn elementen 

zonder voertuigkerende functie. 

Geprefabriceerde betonboordstenen staan garant voor een 

hoge kwaliteit, een snelle plaatsing en een lange levensduur en 

zijn dus de logische keuze voor elk bestratingsproject. 

Geprefabriceerde betonboordstenen onderscheiden zich op 

vele vlakken van een ter plaatse gestort alternatief. Nog vóór 

de elementen de fabriek verlaten is hun kwaliteit al bewezen. 

Inderdaad, ze worden in een fabrieksomgeving geproduceerd 

en hebben daardoor een hoge en constante kwaliteit. Niet 

alleen de productie gebeurt onder optimale omstandigheden, 

ook tijdens het uitharden bevinden de elementen zich in een 

geconditioneerde ruimte. Het eindresultaat is dus volledig 

onafhankelijk van de weersomstandigheden. 

De geprefabriceerde elementen worden reeds vóór levering 

grondig getest in de fabriek en dit na een opgelegde quaran-

taineperiode van 7 dagen. Ze moeten voldoen aan de eisen van 

de norm NBN B21-411, opgelegd in de verschillende standaard-

bestekken (SB250, TB2000 en RW99). Deze eisen zijn samen-

gevat in tabel 1. 

De fabrikanten van FEBESTRAL kiezen bovendien voor het 

vrijwillige BENOR-keurmerk, dat door middel van externe con-

troles garandeert dat hun producten ook voldoen aan deze 

strenge kwaliteitseisen.

Waarom?

De kwaliteit van 
geprefabriceerde 

betonboordstenen is vóór 
hun levering al bewezen.

Geprefabriceerde betonboordstenen: 

•	 productie	onder	optimale	omstandigheden

•	24	u	uitharden	in	geconditioneerde	ruimte	+	7	dagen	in	open	lucht

•	 destructieve	testen	op	het	eindproduct

•	BENOR	op	afgewerkt	product	

¬ kwaliteit bewezen vóór de plaatsing

CE versus BENOR

Kwaliteit



6 7

Buig-treksterkte

- Klasse 2 markering T 

- Karakteristieke sterkte 5,0 N/mm2 (MPa)

- Minimale sterkte 4,0 N/mm2 (MPa)

Druksterkte 

- Enkel voor producten waarop geen buigproef kan uitgevoerd worden 

 (hoeken, bochten, enz.)

- Minimaal 50 N/mm2 (MPa)

- Beproeving op maximum 28 dagen, meestal reeds na 7 dagen

- Indien een element deze waarden op 28 dagen niet haalt, wordt het lot afgekeurd

Wateropslorping

Individueel maximaal 6% 

Vorst-dooibestendigheid is in dit geval een strengere eis om de weersbestendigheid na te 

gaan. Indien voor dit soort controles gekozen wordt, vervalt de eis op de wateropslorping. 

Massaverlies na vorst-dooiproef:

•	 Individueel	max.	1,5	kg/m2

•	 Gemiddeld	max.	1,0	kg/m2

Zichtvlakken

± 3%, afgerond op 1 mm met een maximum van ± 5 mm

Niet-zichtvlakken (voorbeeld breedte onderaan)

± 5%, afgerond op 1 mm met een maximum van ± 10 mm

± 5%, afgerond op 1 mm met een maximum van ± 10 mm 

- SB250: 3 à 6 mm, zonder voegvulling

- RW99: 10 mm, opgevuld met cementmortel M2

- TB2000: 10 à 15 mm, opgevuld met mortel met minstens 300 kg Rijnzand per m3

- Alle vlakken van het element worden gecontroleerd: bovenvlak, zijvlak, velling, enz

- Lengte van de meetlat en bijhorende toegelaten tolerantie zijn afhankelijk van 

 de afmeting van het te beoordelen vlak:

Lat -> tolerantie:

300mm-> ± 1,5mm

400mm-> ± 2,0mm

500mm-> ± 2,5mm

800mm-> ± 4,0mm

- Beoordeling: bij daglicht op een afstand van 2 m zijn geen gebreken zoals afschilfering, 

scheuren, enz. op te merken

- Bij tweelagige elementen zijn geen hechtingsgebreken toegestaan tussen slijtlaag en 

onderlaag

Caponproef (breedwielslijtproef): de breedte van de inslijting 

van het beproefde zichtvlak is een maat voor de slijtvastheid 

2 klassen voorzien:

=> klasse 2 markering H: breedte ≤ 23mm

=> klasse 3 markering I:  breedte ≤ 20mm 

Sterkte

 

Weersbestendigheid

 

Lengte-breedte-velling

Hoogte

Voegen

Vlakheid

Gaafheid

Slijtvastheid

 

Norm NBN B21-411/SB250/RW99/TB2000 
Prefab betonboordstenen

Tabel 1

Trottoirbanden 
•	Scheiding	van	verschillende	weggedeelten.	Ze	vormen	

een duidelijke afbakening en verzekeren hiermee de 

veiligheid van de weggebruikers. 

•	Kunnen	in	opstand	of	verzonken	geplaatst	worden.

Watergreppels 

•	Gootvormige	kantstrook	met	als	bijkomen-

de functie het opvangen en snel afvoeren 

van regenwater.

•	Eventueel	 kunnen	 de	 trottoirband	 en	 de	

watergreppel als één geheel voorzien wor-

den. Men spreekt dan van een watergrep-

pel-trottoirband. 

Kantstroken 
•	Afsluiting	van	voet-	en	fietspaden,	

 pleinen, terrassen, enz.

•	Worden	altijd	verzonken	geplaatst.	

Types betonboordstenen

Troittoirbanden

Kantstroken

Watergreppels

Kwaliteitseisen en technische eigenschappen
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Betonboordstenen hebben in de eerste plaats een struc-

turele functie maar ook esthetiek en veiligheid spelen een 

steeds grotere rol. Waar een boordsteen vroeger maximaal 

20 of 30 cm breed was, zijn breedtes van 50 cm vandaag 

geen uitzondering meer. Dit wordt versterkt door te spe-

len met kleuren en afwerkingen. Zo kunnen de elementen 

gewassen of gestraald worden, waardoor ze een perfecte 

imitatie van natuursteen zijn.

Ook aan de veiligheid kunnen betonboordstenen hun 

steentje bijdragen. Ze zorgen immers voor een visuele 

afbakening tussen de verschillende zones in de openbare 

ruimte. Hierdoor wordt de herkenbaarheid verhoogd, wat 

de veiligheid ten goede komt.

Elke straat is uniek met haar eigen bochten, over-

steekplaatsen, hoogteverschillen en behoeften voor 

waterafvoer. Een onmiskenbaar voordeel bij het 

plaatsen van prefab banden is dan ook dat meter na 

meter van type kan veranderd worden: van één type 

naar een ander, van recht naar gebogen, … Inwerken 

van straatkolken kan exact op de plaats waar ze nodig 

zijn. De diverse hulpstukken zorgen voor een perfecte 

en coherente afwerking. 

Voor het realiseren van esthetische richtingverande-

ringen zijn er geprefabriceerde bochten en hoeken. 

Hun profiel sluit aan bij de verschillende standaard-

types, zodat er een samenhangend geheel ontstaat.

Esthetiek en veiligheid

Flexibiliteit

Hoeken
Hoeken kunnen perfect gerealiseerd worden door het ge-

bruik van speciale geprefabriceerde hoekstukken. Deze 

bestaan in alle mogelijke uitvoeringen en worden even 

vlot geplaatst als rechte betonboordstenen.  

Voor een vlotte aansluiting tussen verschillende types 

boordstenen bestaan er geprefabriceerde overgangen.

Bochten
Om in bochten een vloeiend resultaat te verkrijgen, be-

staan er speciale bochtstukken. De verschillende type-

bestekken verplichten het gebruik hiervan bij bochten 

met een straal kleiner dan een bepaalde waarde. In het 

Waalse typebestek RW99 is dit tot straal 5 m, in het 

Brusselse TB2000 tot straal 10 m.

Het is evenwel aan te raden speciale bochtstukken te 

gebruiken voor bochten met een straal kleiner dan 14m.

Hoeken van 90° of 135° 
zijn alleen mogelijk 
in prefab beton. 

Betonboordstenen worden echte blikvangers.

Gewassen boordstenen met gekleurde toplaag

Gestaalstraalde boordsteen

In de massa gekleurde boordstenen 
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Hol-dolverbinding 
Als alternatief voor deze basiselementen, die “koud” 

naast elkaar geplaatst worden, zijn er de hol-dolverbin-

ding (a) en de visbekverbinding (b). Hierbij is één zijde 

van de boordsteen voorzien van een uitsparing en de 

andere zijde van een uitstulping. De opeenvolgende 

boordstenen passen op die manier perfect in elkaar en 

vormen een blijvende verbinding. 

Inritboordstenen 

Overrijdbare betonboordstenen maken de 

toegang tot een inrit of parking mogelijk.

Speciale elementen 
maken het gamma compleet           

Verkeersgeleidebanden
Verkeersgeleidebanden markeren de grenzen van verschillende weggedeeltes, zoals de rijbaan of een parking. 

Rotonde- en eilandelementen

Visbekverbinding 

Rotondeblokken met richtingaanwijzing

Hol-dolverbinding 

Inritboordstenen

a.

b.

                                  Refl ecterende rotondeblokken                             
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Perronbanden
Perronbanden werden speciaal ontworpen voor bushaltes. Hun profiel verhoogt de toegankelijkheid voor bussen. De witte 

uitvoering en de noppen aan het oppervlak dragen bij aan de verkeersveiligheid. 

Verkeershinder en hinder voor de burger in het algemeen 

zijn niet te miskennen problemen bij de uitvoering van 

infrastructuurwerken. Bij werkzaamheden met prefab 

betonboordstenen kan elke opdracht in verschillende 

fases worden uitgevoerd. Bovendien kunnen prefab be-

tonboordstenen en klinkers gelijktijdig geplaatst worden 

en vermijdt men onnodig zaagwerk: een pluspunt in een 

bewoonde buurt. Prefab betonboordstenen laten ook 

probleemloos herstellingen toe, en dit meter per meter.

Om de plaatsing van betonboordstenen te vergemakke-

lijken zijn er tal van hulpmiddelen, zoals mechanische 

klemmen of vacuümklemmen. Hierdoor wordt de uitvoe-

ringstermijn drastisch ingekort. 

In het tweede deel van deze brochure wordt uitgebreid in-

gegaan op de correcte plaatsing van betonboordstenen.

Het profiel van de voorzijde van een perronband is sinusvor-

mig en vormt de perfecte contravorm van de band van de lijn-

bus. Daardoor kan de bus tot vlakbij de perronband rijden, wat 

de instapafstand beperkt. De hoogte van deze elementen en 

de beschikbare aanpassingsstukken garanderen een perfecte  

toegankelijkheid. 

De noppen aan de bovenzijde zorgen voor een 

antislipeffect.

Een ontegensprekelijk sterktepunt voor geprefabriceerde betonboordstenen is dat ze in twee lagen worden gemaakt: 

een onderlaag in grof beton met hoge sterkte en een bovenlaag in fijn beton, die zorgt voor een slijtvast oppervlak. 

Dit heeft tot gevolg dat bij prefab boordstenen geen erosie wordt vastgesteld onder invloed van vorst of dooizouten. 

Het slijtvak blijft vrij van elke verwering. Duurzaamheid is de grote troef.

Bij het gebruik van vacuümklemmen is er geen enkel 

gevaar voor beschadiging van de boordstenen.

Snelle plaatsing

Duurzaamheid 
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Voorbeeld: een bestrating van betonstraatstenen met 

afmetingen 220 x 110 x 80 mm (l x b x h), geplaatst 

volgens bovenstaande schets, heeft een theoretische 

breedte B = 3065,7 mm. De gebruikte betonstraatste-

nen hebben echter een toelaatbare maatafwijking van 

± 2 mm in de lengte en in de breedte. Het is dus mogelijk 

dat de stenen in de praktijk bijvoorbeeld 218,5 x 108,5 

x 80 mm groot zijn. In dit geval is de totale breedte B 

van de bestrating slechts 3026,6 mm. Dit is een verschil 

van 3,9 cm.

Te vermijden werkwijze: op deze manier moet men aan 

beide kanten van de bestrating de betonstraatstenen op 

maat zagen.

Bij het ontbreken van een voeg is er kans op schelpvor-

mige afschilfering van de kopse zijde van de prefab-

elementen.

Breedte bepalen
Bij een bestrating in betonstraatstenen is het aan te 

raden om vóór het plaatsen van de betonboordstenen 

een strook met de te leggen betonstraatstenen over 

de te realiseren breedte aan te brengen. Zo bepaalt 

men de juiste afstand tussen twee betonboordstenen, 

rekening houdend met de toleranties op de maatvoe-

ring van betonstraatstenen. Op die manier vermijdt 

men overbodig knipwerk. Als de juiste breedte bepaald 

is, kunnen de kantopsluitingen geplaatst worden. 

Voegen
Het naast elkaar plaatsen van verschillende kantopslui-

tingen dient te gebeuren met een minimale voeg, die 

wordt opgelegd in de verschillende typebestekken. Zo 

voorkomt men beschadigingen van de kopse zijde. Het is 

aan te raden alle prefab betonboordstenen met een voeg 

van 3 à 6 mm te plaatsen, zonder voegvulling. 

Kantopsluiting
Een verharding dient altijd zijdelings gesteund te worden door 

een kantopsluiting, ongeacht de grootte van het oppervlak, het 

legpatroon, het type van betonstraatsteen en de te verwach-

ten gebruiksbelasting. Deze kantopsluiting heeft een dubbele 

functie:

•	 opsluiten	en	stutten	van	de	stenen

•	 verhinderen	dat	het	materiaal	van	de	straatlaag	wegspoelt.

Bij de overgang naar een andere soort verharding is een kant-

opsluiting noodzakelijk om de belasting ten gevolge van be-

wegingen of vervormingen van de aangrenzende verharding 

op te nemen. Bij aansluiting op een bitumineuze verharding 

volstaat een kantopsluiting tussen beide verhardingen, bij 

aansluiting op een betonverharding dient één uitzetvoeg te 

worden voorzien.

Fundering
Betonboordstenen dienen steeds op een fundering geplaatst 

te worden en achteraan voorzien te worden van een goed ver-

dichte stut in schraal beton (volgens NBN B15-001 met sterkte-

klasse C12/15). Ze moeten over hun volledig steunvlak onder-

steund worden. 

Hoe? 

Betonstraatstenen

Straatlaag

Fundering

Onderfundering

Trottoirband

Watergreppel

Fundering en stut
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Toleranties
Naast richtlijnen voor voegbreedte en voegvulling bepalen de verschillende typebestekken ook de toegelaten af-

wijkingen en toleranties. De tolerantie van de uitgezette lijn ten opzichte van de opgelegde lijn bedraagt 1 cm. De 

oneffenheden mogen niet groter zijn dan 4 mm volgens SB250 en niet groter dan 2 mm volgens RW99. Voor water-

greppels is bovendien geen enkele tegenhelling toegelaten. 

Passtukken mogen enkel gezaagd worden. Stukken kleiner dan 0,5 m zijn niet toegelaten. 

Om een bestrating optimaal te laten aansluiten op de betonboordstenen kan men werken met een streklaag 

of met speciale geprefabriceerde hulpstukken zoals bisschopsmutsen. Indien zaagwerk noodzakelijk is bij 

de aansluiting op deze streklaag of hulpstukken, mogen stukken kleiner dan een halve steen niet gebruikt 

worden en dient er steeds een velling aan de zaagsnede geslepen te worden. 

Aansluiten van de bestrating 
tegen de kantopsluiting 

De meeste geprefabriceerde boordstenen zijn tegenwoor-

dig echter voorzien van een splintervrije kopse zijde om 

randbeschadiging te vermijden. Bij deze uitvoering worden 

de onderzijdes van de stenen koud tegen elkaar geplaatst 

en ontstaat bovenaan automatisch de nodige voeg. 
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Standaardbestek 250

Het standaardbestek 250 van de Vlaamse Overheid behandelt 

zowel het materiaal als de plaatsingsvoorschriften. In de mate-

riaalbeschrijving in hoofdstuk III – Materialen wordt volledig ver-

wezen naar de norm NBN B 21-411. In hoofdstuk VIII – Lijnvormige 

elementen wordt een beschrijving gegeven van geprefabriceerde 

betonnen trottoirbanden en trottoirbanden-straatgoten. Het ma-

teriaal wordt beschreven, evenals de uitvoering en de meetme-

thode voor hoeveelheden.

Website: http://wegen.vlaanderen.be/documenten/sb250

TB2000

Het typebestek 2000 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

geeft een beschrijving van het materiaal ‘betonboordstenen’ en 

beschrijft de plaatsingsvoorschriften. In hoofdstuk C wordt het 

materiaal beschreven. Hoofdstuk F behandelt de plaatsing, af-

werking en controle na de uitvoering.

Website: www.brussel.irisnet.be

RW99

Het standaardbestek van het Waalse Gewest behandelt het mate-

riaal ‘bordures en béton’ en de plaatsingsvoorschriften. In deel C 

wordt het materiaal beschreven en worden de afmetingen weer-

gegeven. Deel G behandelt de plaatsing, afwerking en controle na 

de uitvoering.

Website: http://routes.wallonie.be/entreprise/cctrw99

Handleiding voor het ontwerp en de uitvoering 

van verhardingen in betonstraatstenen 

Deze handleiding werd uitgegeven door het Opzoekingscentrum 

voor de Wegenbouw en bevat richtlijnen voor het ontwerp en de 

aanleg van verhardingen in betonstraatstenen. Betonboordste-

nen komen aan bod in hoofdstuk 1 – Ontwerpaspecten en in hoofd-

stuk 4 – Uitvoering van een verharding van betonstraatstenen. 

NBN EN 1340 

De NBN EN 1340 maakt onderdeel uit van een reeks normen 

voor wegenisproducten van beton. Deze Europese norm 

wordt aangevuld door een uitgave van de Belgische norm 

NBN B 21-411 Betonboordstenen (toepassingsvoorschriften). 

De overeenkomstigheid van de betonboordstenen met het 

geheel van de voorschriften van NBN EN 1340 kan gecertifi-

ceerd worden onder het BENOR-keurmerk. 

De NBN EN 1340 geeft een gedetailleerde beschrijving van 

het product ‘betonboordstenen’, van de technische eisen zo-

als mechanische sterkte en vorst/dooibestendigheid en be-

schrijft de meet- en proefmethoden.

NBN B 21-411

De toepassingsvoorschriften vullen de Europese norm aan en 

houden rekening met de nationale ontwerpbepalingen voor 

bestrating met betonboordstenen en met de nationale ge-

bruiks- en klimaatomstandigheden.

TR 21-411

Het toepassingsreglement heeft betrekking op het vrijwil-

lige BENOR-keurmerk voor betonboordstenen die het voor-

werp uitmaken van de geregistreerde geharmoniseerde 

Europese norm NBN EN 1340 en de nationale toepassings-

norm NBN B 21-411. Het toepassingsreglement geeft de af-

wijkende en/of aanvullende regels ten aanzien van het ATR 

100 (Algemeen Toepassingsreglement) met betrekking tot 

het gebruik en de controle van het BENOR-keurmerk voor 

de betonboordstenen. 

Onderwerpen zoals typeproeven, industriële zelfcontrole, 

identificatie van de producten en de indeling in productfa-

milies komen aan bod.

Technische verwijzingen 
Lijnvormige elementen worden in diverse technische documenten beschreven: 

Zoals toegelicht in deze brochure geeft het gebruik van prefab betonboordstenen onmiskenbaar een esthe-

tischer en duurzamer cachet aan elk project. Esthetischer door de strakke lijnvorming, duurzamer door de 

gebruikte productietechniek. Verwering is uitgesloten. Kleuren en nabehandelingen maken van de prefab 

boordsteen de ideale oplossing voor projecten, die onze omgeving kleurrijker en leefbaarder moeten maken, 

toegankelijker en mooier.

Conclusie

Onderstaande bestekbeschrijving is gebaseerd op de verschillende typebestekken en geeft de richtlijnen voor een cor-

recte plaatsing weer volgens FEBESTRAL. Voor specifieke projecten dient men rekening te houden met het ter plaatse 

geldende typebestek. 

Beschrijving van de werken 

De werken omvatten:

- Het leveren van de geprefabriceerde betonboordstenen en bochten

- Het plaatsen van de geprefabriceerde betonboordstenen en bochten

- In voorkomend geval, het in verstek zagen van de geprefabriceerde betonboordstenen

- Het opvoegen, indien voorgeschreven in de aanbestedingsdocumenten 

- De werken die met voornoemde werken samenhangen, zoals:

· in voorkomend geval, het vooraf wegwerken van de oneffenheden van de steenslagfundering 

 wanneer de verharding wordt opgebroken en de steenslagfundering behouden blijft

· het vooraf verwijderen van alle plassen en ongewenste materialen van het oppervlak van de fundering

Materialen

De betonboordstenen dragen het BENOR-keurmerk, overeenkomstig NBN EN 1340 en NBN B21-411. Bij de levering van 

de materialen dient steeds een attest van oorsprong en het BENOR-keurmerk te worden overhandigd. 

Uitvoering

•	 In	rechte	lijn	worden	de	betonboordstenen	uitgelijnd	door	middel	van	een	koord.	De	tolerantie	van	de	uitgezette	

lijn ten opzichte van de opgelegde lijn bedraagt 1 cm. De maximale afwijking van de betonboordstenen ten opzichte 

van de uitgezette lijn is 0,5 cm. Betonboordstenen die niet binnen bovenstaande toleranties geplaatst zijn, worden 

uitgebroken en opnieuw geplaatst. 

•	 De	oneffenheden	tussen	aangrenzende	betonboordstenen	zijn	niet	groter	dan	4	mm.

•	 Betonboordstenen	worden	steeds	op	een	fundering	geplaatst,	zodanig	dat	ze	over	hun	volledig	steunvlak	onder-

steund worden; achteraan wordt een stut in schraal beton voorzien. Dit schraal beton voldoet aan de norm NBN EN 206-1

 en NBN B15-001 en heeft sterkteklasse C12/15. De stut komt aan weerszijden van het element tot minstens 2/3de  

van de hoogte van het element. 

•	 De	voegen	zijn	gelegen	in	een	verticaal	vlak	loodrecht	op	de	wegas.

•	 De	betonboordstenen	worden	geplaatst	met	een	onderlinge	voegbreedte	van	2	à	6	mm;	deze	wordt	automatisch	be-

komen door het gebruik van boordstenen met afstandsvlakken op de kopse zijden. De voegen worden niet opgevuld.

•	 De	lengte	van	passtukken	of	in	verstek	gezaagde	betonboordstenen	bedraagt	minstens	0,50	m.	Om	betonboordste-

nen in te korten is enkel zagen toegestaan. 

•	 De	dwarshelling	van	de	betonboordstenen	bedraagt	2	%.	Bij	watergreppels	is	geen	enkele	tegenhelling	toegestaan.	

•	 Voor	bochten	met	een	straal	kleiner	dan	of	gelijk	aan	14	m	moeten	prefab	bochten	worden	gebruikt.	

Meetmethode voor hoeveelheden

De hoeveelheden voor rechte en gebogen betonboordstenen worden vastgesteld in m; voor speciale stukken worden 

de hoeveelheden vastgesteld per stuk. 

In de opmeting worden afzonderlijke posten voorzien voor de rechte en voor de gebogen betonboordstenen.

De lengte van de gebogen betonboordstenen wordt opgemeten aan de kant van de rijweg.

De in verstek gezaagde betonboordstenen worden als supplement per afgewerkte hoek verrekend.

Bijlage: bestekbeschrijving 



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 product 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.
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FEBE is de erkende beroepsvereniging van fabrikanten van geprefabriceerde betonproducten. De Belgische betonindustrie 

produceert een brede waaier aan geprefabriceerde elementen voor de bouw, gaande van eenvoudige, ongewapende producten 

zoals metselblokken en straatstenen tot grote structuurelementen zoals brugliggers. De FEBE heeft als belangrijkste doelstel-

ling de promotie van prefab betonproducten maar zet zich ook in op technisch, sociaal, economisch en juridisch vlak.  

www.febe.be 

FEBESTRAL groepeert binnen FEBE de fabrikanten van betonstraatstenen, betontegels en lijnvormige elementen zoals trot-

toirbanden en straatgoten. Kortom: alle prefab betonproducten voor tuin en weg. FEBESTRAL heeft al voornaamste doelstel-

lingen de promotie van de producten en het streven naar een correcte toepassing ervan. Bovendien volgt de vereniging actief 

de technische ontwikkelingen op en streeft ze naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van de producten. www.febestral.be 
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