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100 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

WERKZAAMHEDEN TEN BEHOEVE VAN HET VERKRIJGEN
VAN EEN GESCHIKTE ONDERGROND VOOR DE
GRONDWAPENING

101 GRASLANDWAPENING

101010 224699 m2 100,00 VAanbrengen grondwapening in het horizontale vlak.
Betreft: Graslandwapening Mesh-Track® type 1
Situering: Zie tekeningnr(s)
Aanbrengen op een vlakke goed waterdoorlatende ondergrond
welke is voorbewerkt volgens bestekspostnr. 100
Hoeveelheidsbepaling: door opmeting in het werk, betreft netto
m2. Overlap en knipverlies voor rekening aannemer

101011 224699 Aanbrengen graslandwapening van metaal
Betreft: Metalen wapening ten behoeve van graslandwapening

m2 100,00 LGraslandwapening: Mesh-Track® type 1
Leverancier: Bekaert (intercodaminfra)
Diameter draad: 2,45 mm
Met zwaarverankerde dwarsdraad: 7,00 x 3,00 mm
Bezinal deklaag (Zn+Al)
Gewicht: 1,73 kg/m2
Aanbrengen conform richtlijnen fabrikant
Totale breedte maaiveld van 0,00m tot ...,...m / variabel
Begin en eind vastzetten met zwaar verzinkte haringen volgens
bestekspostnrs. 101014
Verbinding in lengterichting:
- met een overlap van minimaal 0,30 m en door middel van

onderling koppelen.
- zodanig voldoende aantal verbindingen aanbrengen dat het
totaal vlak opgeleverd wordt.
Verbinding in breedterichting:
- met een overlap van minimaal 0,30 m;
- vastzetten door middel van stalen O-ringen volgens
bestekspostnr. 101012
- zodanig voldoende aantal verbindingen aanbrengen dat het
totaal vlak opgeleverd wordt.

101012 224699 st 1,00 IAanbrengen O-ringen t.b.v graslandwapening.
Situering: ter plaatse van metalen graslandwapening
aangebracht volgens bestekspostnr. 101011
Betreft het aanbrengen van stalen O-ringen ten behoeve van
het verbinden van de Mesh-Track® type 1 graslandwapening
onderling.

st 1,00 LVerzinkte stalen O-ringen: dik 3 mm, diam. 13-15 mm
Aanbrengen ter plaatse van de overlappen van de inlage, h.o.h.
0,50 m.

101013 220101 m3 1,00 IGrond ontgraven uit{
Betreft: het graven van een kielspit ten behoeve van het
vastzetten van de kopse kanten aan het eind en begin van de
graslandwapening met haringen
Grondsoort:{@@@grondsoort vermelden@@@
Hoeveelheidsbepaling: {conform theoretisch profiel

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water,
gerekend met een waterstand van N.A.P.{nvt}m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,2}m
1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{0,2}m

1 Taluds{1}:{1 eenzijdig}
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Bladnr. 1
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9 Vrijgekomen grond direct naast sleuf deponeren

101014 224699 st 1,00 IAanbrengen haringen t.b.v. grondwapening.
Situering: ter plaatse van metalen graslandwapening
aangebracht volgens bestekspostnr. 101011
Betreft het aanbrengen van stalen haringen ten behoeve van
het vastzetten van de einden van de Mesh-Track® type1 inlage

st 1,00 LVerzinkte stalen haring
Aanbrengen aan de begin- en eindkoppen ; Minimaal 1 stuks
per m1

101015 220301 m3 1,00 IGrond verwerken in{
Betreft: het dichten van een kielspit ten behoeve van het
vastzetten van de kopse kanten aan het eind en begin van de
graslandwapening met haringen
Grondsoort:{@@@grondsoort vermelden@@@ vrijgekomen
volgens bestekspostnr. 101013
Hoeveelheidsbepaling: {conform theoretisch profiel

1 Hoogte{0,2}m
1 Zonder overhoogte

1 Kruinbreedte{0,5}m
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Incl. vlak afwerken en verdichten

Bladnr. 2
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HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2015, zoals laatstelijk vastgesteld in januari
2015, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven
Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-
website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.
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1 Onderwerp 
Zeskant dubbel getordeerde wapeningsnetten van metaal, gevlochten uit staaldraden 
met corrosiebescherming, toe te passen voor bitumineuze verhardingen of onder 
steenslagfunderingen. 

2 Definities en referentienormen 
Weefdraad De weefdraad is de draad waaruit het net geweven is 

Dwarsversteviger De versterkingsdraad is de draad die, tussen dubbele torsies, 
ingeweven wordt in dwarsrichting 

Neggedraad De neggedraad (of zelfkantdraad) is de strak liggende draad die 
aan de vrije randen van het net wordt meegeweven.  

Machinerichting Weefrichting van het net (langs) 

Dwarsrichting De richting loodrecht op de machinerichting (dwars) 

 

 

NBN EN 10218-2 Staaldraad en draadproducten - Algemeen - Deel 2: Afmetingen 
en toleranties van draad 

NBN EN10244-2 Staaldraad en draadproducten - Deklagen van non-ferro metaal 
op staaldraad - Deel 2: Deklagen van zink of zinklegering 

NBN EN 15381 Geotextiel en aan geotextiel verwante producten - Vereiste 
eigenschappen voor het gebruik in wegverhardingen en 
asfaltdeklagen 

 

3 Kenmerken 

3.1 Vorm en afmetingen 

Het zijn netten, gevlochten uit staaldraden met corrosiebescherming (bedekking met 
ZnAl-legering), waarvan de zeshoekige mazen zijn ontstaan door het volledig om 
elkaar heen torderen van de staaldraden. De netten zijn op regelmatige afstand 
versterkt met dwarsverstevigers, die zijn ingeweven tussen de torsies. 
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Tabel 1 : Kenmerken van de netten 
 

Kenmerken 
Type wapeningsnet volgens dwarsversteviger 

Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 

Karakterisering wapeningsnet Verankerd (1), 
Zwaar (2) 

Verankerd, 
Licht 

Niet-verankerd, 
Zwaar 

Niet-verankerd, 
Licht 

Draad-
afmetingen  
in mm 

Weefdraad Ø 2,45 ± 0,06 Ø 2,20 ± 0,06 Ø 2,40 ± 0,06 Ø 2,20 ± 0,06 

Dwarsversteviger (7,00 ± 0,20) x 
(3,00 ± 0,07) 

(6,50 ± 0,20) x 
(2,00 ± 0,05) Ø 4,90 ± 0,08 Ø 3,90 ± 0,07 

Neggedraad Diameter: minimaal diameter weefdraad 

Minimum 
corrosie-
bescherming in 
g/m² (3) 

Weefdraad 125 125 125 125 

Dwarsversteviger 80 80 125 125 

Neggedraad In overeenstemming met de norm NBN EN 10244-2 tabel 2 - klasse B 

Afstand tussen de aslijnen van de 
dwarsversteviger in mm 245 ± 15 245 ± 15 160 ± 12 160 ± 12 

Minimum treksterkte 
wapeningsnet in 
kN/m (4) 

Langsrichting 40 32 40 32 

Dwarsrichting 50 32 50 32 

Verankering (1) 

Richtingscoëfficiënt > 200 N/mm > 200 N/mm < 200 N/mm < 200 N/mm 

Maximum pull-out 
kracht van de 
dwarsversteviger 

> 2000 N > 2000 N < 2000 N < 2000 N 

(1) De verankering geeft aan of de dwarsverstevigers al dan niet verankerd zijn in 
het wapeningsnet én in het asfalt. De producent kiest zelf hoe hij deze 
verankering verwezenlijkt. 

Het criterium om verankerd te onderscheiden van niet-verankerd slaat zowel op 
de gemiddelde steilheid van de pull-out curves (zie rij “richtingscoëfficiënt van de 
verankering” in de tabel), als op de bereikte gemiddelde maximum kracht (zie zin 
“gemiddelde pull-out kracht van de dwarsversteviger”). 

(2) Het al dan niet “zwaar” of “licht” zijn van een wapeningsnet verwijst naar de 
afmetingen en mechanische sterkte van het wapeningsnet zoals beschreven in 
bovenstaande tabel. 

(3) De corrosiebescherming van rechthoekige draden dient bepaald te worden op de 
ronde draad voor het vervormen van het profiel en dient minimaal 80 g/m² te 
bedragen. 

(4) De treksterkte van het wapeningsnet in de lengte- en dwarsrichting dient bepaald 
te worden zoals beschreven in NBN EN 15381, tabel 2. 

  



COPRO-document : PTV 867  Wapeningsnetten van metaal: eisen 
Versie 0.8 van 2013-04-15 5/14 

 

3.3 Staalkwaliteit 

3.2.1 Samenstelling 

De draad is gladde draad met laag koolstofgehalte. De samenstelling van het staal 
voldoet aan de volgende bepalingen: 

 - C: max. 0,10 %, 

 - Mn: max. 0,60 %, 

 - P: max. 0,06 %, 

 - S: max. 0,05 %, 

 - Si: max. 0,60 %. 

 

3.4 Levering 

Wapeningsnetten worden standaard geleverd op volgende breedtes: 100, 150, 200, 
300, 330 of 400 cm. 

 

4 Testmethode voor pull-out proef stalen wapeningsnet in asfalt proefstuk 

4.1  Inleiding 
Hieronder wordt de test beschreven om te bepalen of de dwarsversteviger van een stalen 
wapeningsnet verankerd of niet-verankerd is. Dit wordt bepaald ahv een serie verankering- 
of ‘pull-out’ proeven (4 testen) op de dwarsversteviger van een monster stalen wapeningsnet 
(1 dwarsversteviger ingebouwd in mesh structuur) dat wordt ingebed in asfalt volgens een 
vaste procedure. De resultaten worden vervolgens verwerkt volgens een opgelegde methode 
en dan afgetoetst aan twee criteria die bepalen of de dwarsversteviger voldoende verankerd 
is.  Wanneer voldaan is aan de criteria worden de dwarsverstevigers als “verankerd” 
beschouwd. 

4.2 Aanmaak van de proefstukken 
4.2.a Proefstuk stalen wapeningsnet 
 
Men dient de proefstukken van het stalen wapeningsnet als volgt uit de rol te knippen. 
 

 
Figuur 2: Proefstuk van stalen wapeningsnet voor inbedden in asfalt 
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Zoals in Figuur 2 weergegeven, dient men in een proefstuk steeds 1 dwarsversteviger met 
lengte 58 cm te voorzien. Deze dwarsversteviger is aan één kant nog ingebouwd in het 
proefstuk dat een afmeting heeft van 35 cm lengte (dwarsrichting vh net) x 18 cm breedte 
(langsrichting vh net). 
 
4.2.b  Inbedden van het proefstuk  stalen wapeningsnet in asfalt 
 
Deze proefstukken dienen vervolgens ingebed te worden in asfalt a.h.v. volgende vaste 
methode geïllustreerd in annex A en figuur 3: 

 

 
Figuur 3: Mal voor inbedden van 2 proefstukken stalen wapeningsnet in asfalt, diepte van de 

mal bedraagt 8 cm 
 
‐ Stap 1: De proefstukken worden in paren bereid.  Men vertrekt hierbij van een stalen 

mal van 40 cm x 60 cm (de mal is conform de mal beschreven in norm 
EN12697-33).  De mal wordt deels gevuld met een houten plaat en voor het 
overige gedeelte (over 25 cm in de lengterichting) gevuld met asfalt  
(zie fig. 2).  De hoeveelheid asfalt moet berekend worden (conform 
EN12697-33) om na verdichting een dikte van 4 cm te bekomen.  De houten 
plaat heeft als afmetingen 40 cm x 25 cm x 2 cm om precies het gedeelte 
naast het asfalt op te vullen. Voor de asfalt bodemlaag gebruikt men een  
AB-3D voor profileerlagen conform SB 250. Het asfalt wordt vervolgens 
verdicht met de plaatverdichter conform NBN EN 12697-33 (optie “heavy 
compaction”). 

‐ Stap 2: Aanbrengen van emulsie kleeflaag, type C60B1, met een hoeveelheid van 
0,2 kg/m² residueel bindmiddel. Deze wordt regelmatig en homogeen 
verspreid over het asfaltgedeelte (zie figuur C van annex A). 
 

 

Proefstuk 1 

Vrije uiteinden van de 
dwarsverstevigers 

Proefstuk 2 

60 cm 

40 cm 
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‐ Stap 3: Aanbrengen van twee proefstukken stalen wapeningsnet (zie fig. 2), zonder 
nagelen. 

‐ Stap 4: Aanbrengen van slemlaag 0/6.3, volgens 12-6 van SB 250 met 
productfamilie 2 of 6 met een hoeveelheid van 17 kg/m² (zie figuur D van 
annex A). Vooraleer de asfalt toplaag wordt aangebracht, dient de slemlaag 
droog te zijn (droogtijd: minimaal 24u). 

‐ Stap 5: Aanbrengen van een asfalt toplaag AB-4C conform SB 250 om na 
verdichting  een dikte van  4 cm te bekomen. Nadien wordt verdicht met 
behulp van de plaatverdichter volgens Europese norm NBN EN 12697-33 
(optie “heavy compaction”). Vóór het verdichten dient men houten 
tussenstukjes te gebruiken om het uitstekend eind dwarsversteviger vlak te 
beschermen en om de mal verder op te vullen zodat deze op gelijke hoogte 
komt met de verdichte asfaltbovenlaag beschreven in stap 5. 

 
Aldus dient men 2 blokken aan te maken die elk 2 proefstukken bevatten. Na verzagen (met 
bvb diamantschijf) bekomt men dan de vereiste 4 proefstukken. 

 

4.3  Verloop verankering of ‘pull-out’ test 
Men dient een rijpingstijd van minstens 2 weken te respecteren voor men de pull-out test 
uitvoert. 
De pull-out test wordt steeds uitgevoerd met een universele trekbank op 
omgevingstemperatuur (met de proefstukken ook op omgevingstemperatuur en steeds 
tussen 15 en 25 °C). De test dient verplaatsingsgestuurd te worden uitgevoerd met een 
constante treksnelheid van 1 mm/min. De opgemeten verplaatsing is de klem-verplaatsing 
van de trekbank.  
 
De proefstukken worden op volgende wijze in de trekbank  geplaatst: 
 
-  Het asfaltgedeelte wordt in een kooi geplaatst, die het asfaltblok vasthoudt terwijl 

getrokken wordt op de dwarsversteviger.  Om te vermijden dat het proefstuk tijdens de 
proef gaat splijten,  dient men een constante druk van 0,1 N/mm² uit te oefenen op het 
asfaltgedeelte. 

- De dwarsversteviger wordt ingeklemd in de bodemklem van de trekbank. Men dient een 
klem te kiezen die slippen van de dwarsversteviger voorkomt. De afstand tussen het 
onderste einde van het asfalt-deel en de bodemklem dient te liggen tussen  
10 ± 1 cm.  

 Figuur 4 toont een proefstuk ingebouwd in de trekbank. 
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Figuur 4: Proefstuk ingebouwd in trekbank 

 
Bij het testen legt men een voorbelasting aan op de proefstukken van 200 N, daarna trekt 
men tot een verplaatsing van 30 mm optreedt. De kracht (in N)  en de  verplaatsing (in mm) 
worden gemeten, en in een grafiek uitgezet. 
  

Onderste klem van 
trekbank klemt 
uitstekende 
dwarsversteviger in 

kooi houdt 
asfalt-deel 
van het staal 
vast en geeft 
zijdelingse 
druk 
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4.5 Inhoud van test rapport 
Het rapport dat de testen beschrijft om te besluiten of de dwarsversteviger van een stalen 
wapeningsnet al dan niet verankerd is, dient volgende elementen te bevatten: 
 

‐ naam en adres officieel labo voor aanmaak van de proefstukken en naam en adres 
van het labo voor de pull-out proef. 

‐ herkomst van stalen wapeningsproduct (naam product, producent). 
‐ beschrijving en proefstukaanmaak (samenstelling asfalt, emulsie kleeflaag, 

slemlaag), beschrijving wijze van verdichten. 
‐ beschrijving testcondities (zijdelingse druk, foto van opstelling). 
‐ 4 pull-out grafieken (kracht [N] – verplaatsing [mm]), grafieken beschikbaar als Excel 

(of vergelijkbaar) document voor data-analyse. 
‐ tabel met maximum krachten en gemiddelde in N. 
‐ 4 grafieken met pull-out curves getekend vanaf 1 mm t.e.m. 3 mm verplaatsing met 

de lineaire interpolanten en hun formule erop geplot. 
‐ tabel met richtingscoëfficiënten in N/mm van regressierechten voor 1 mm tem 3 mm 

verplaatsing en gemiddelde waarde in N/mm. 
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Annex A: Foto’s van proefstuk aanmaak 

 
Figuur A: Voorbeeld van plaatverdichter met mal, voor het  verdichten volgens NBN EN 12697-33 
 

 
Figuur B: Proefstuk na verdichten bodem asfalt laag (bemerk: rechts in mal geen asfalt voor 

uitstekende dwarsverstevigers) 
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Figuur C: Aanbrengen emulsiekleeflaag op proefstuk 

 

 
Figuur D: Aanbrengen slemlaag (bemerk: 2 proefstukken stalen wapeningsnet aangebracht) 
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Figuur E: Aanbrengen van asfalt toplaag op proefstuk 

 
 

 
Figuur F: Afgewerkt blok met 2 proefstukken (bemerk: dient nog verzaagd te worden) 

 
 
 
   

 


