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CONCEPT

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

101010 827199 m2 100,00 VSpanningsvrijmaken ongewapende betonverharding
Betreft: Spanningsvrijmaken ten behoeve van een inlage van
Bitufor®
@@@ Totale breedte kleiner dan 2,00 m@@@
@@@Totale breedte groter of gelijk aan 2,00 m@@@
Dikte gemiddeld van 0,XX tot 0,XX m
Spanningsvrijmaken door middel van
@@@excentrische rol@@@
@@@valgewicht@@@
Beuken tot stukken met een grootte van ten hoogste 1 x 1 m
waar bij geen scholvorming mag ontstaan.

101020 810099 EVENTUELE POST OPNEMEN TEN BEHOEVE VAN
CORRIGEREN PROFIEL MIDDELS FREZEN OF
ASFALTPROFILEERLAAG

101030 810102 m2 100,00 VSchoonmaken verhardingsoppervlak.
Betreft: bestaande verharding
Situering: Zie tekeningnr(s)

9 @@@ Totale breedte kleiner dan 2,00 m@@@
@@@Totale breedte groter of gelijk aan 2,00 m@@@

1 Ondergrond: asfaltverharding
9 Het verhardingsoppervlak onder hoge druk reinigen (max. 300

bar waterdruk), vegen en zuigen
9 Het schoonmaken dient maximaal één dag voor het

aanbrengen van de Mesh-Track® type 1 te worden uitgevoerd
1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een inrichting met een

door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

101040 812101 m2 100,00 VAanbrengen kleeflaag.
Betreft: kleeflaag ten behoeve van Bitufor® en/of profileerlaag

1 ton 0,03 LBitumenemulsie:{Type-O
2 Hoeveelheid 0,3 kg/m2

101050 810105 m2 100,00 VAanbrengen inlage van metaal.
Betreft: Inlage van Bitufor® bestaande uit Mesh-Track® type 1
welke vastgelegd wordt met EAB 0/6
Situering: Zie tekeningnr(s)
Hoeveelheidsbepaling: door opmeting in het werk, betreft netto
m2. Overlap en knipverlies voor rekening aannemer

1 Aanbrengen op{een verharding van beton en/of
asfaltprofileerlaag

101051 810105 m2 100,00 IAanbrengen inlage van metaal.
Betreft: Metalen inlage ten behoeve van Bitufor®

1 m2 100,00 LInlage:{Mesh-Track® type 1 o.g.
functionele eisen zie bepaling 81.16.01
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

9 Aanbrengen conform richtlijnen leverancier
Aanbrengen van kant tot kant verharding op een schone
ondergrond
Waar nodig vastnagelen

1 Verbinding in lengterichting{door middel van minimaal 0,30 m
overlap en onderling koppelen

1 Verbinding in breedterichting{door middel van minimaal 0,30
m overlap

1 Wegbreedte{.....}m.

101052 816101 m2 100,00 IAanbrengen van een laag emulsie-asfaltbeton.
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Betreft: Het vastleggen van een inlage van metaal
9 EAB 0/6: 23-26 kg/m2 leveren volgens bpn 101030

9 @@@ Totale breedte kleiner dan 2,00 m@@@
@@@Totale breedte groter of gelijk aan 2,00 m@@@

3 Op een bestaande verharding, welke is voorbewerkt volgens
bestekspostnr.{101051

101060 816106 ton 2,60 VLeveren emulsie-asfaltbeton.
2 ton 2,60 LEmulsie-asfaltbeton 0/6{

1 Ten behoeve van bestekspostnr.{101052
1 Leveren op plaats van verwerken
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HFD PAR ART LID

81 WEGVERHARDINGEN I

81 12 EISEN EN UITVOERING

81 12 02 INLAGE METAAL

01 De inlage van metaal dient aangebracht te worden conform de richtlijnen van de leverancier.

02 De ondergrond dient vlak te zijn met een tolerantie van 10 mm.

03 In bochten indien nodig: opnieuw opzetten, uitsnijden spieruimte of de mazen van het net middels torderen
verkleinen.

04 Daar waar nodig vastnagelen conform de richtlijnen van de leverancier.

05 Tijdens het aanbrengen van de wapening en de daarop benodigde asfaltoverlaging, mag er aantoonbaar
geen schade ontstaan aan de wapening

81 16 BOUWSTOFFEN

81 16 01 INLAGE METAAL

01 Voor de toe te passen wapening dienen referenties te worden overlegd waaruit blijkt dat gedurende 15 jaren
geen scheurvorming van het wegdek plaats heeft gevonden. Referenties dienen minimaal 60 % van de
omvang van deze opdracht, een vergelijkbare constructieopbouw en vergelijkbare verkeersbelasting te
hebben.

02 De dwarsversteviging dient middels een verankerde dwarsdraad te worden gerealiseerd met een maximale
pull-out kracht gemiddeld > 2000 N gemeten met de Pull-out proef en waarbij de richtingscoëfficiënt van de
regressierechte van 1 tot en met 3 mm verplaatsing gemiddeld > 200 N/mm bedraagt. Conform rapportnr. PTV
867 type1 - 2 verankerd d.d. 30-10-2015 als bijlage XX bij dit bestek gevoegd.

03 Tijdens het aanbrengen, dient de insnoering bij het op spanning brengen van de wapening niet meer te
bedragen dan 10 mm per zijde

04 Ten behoeve van de interlocking van het aan te brengen asfalt met de wapening dient de minimale
maaswijdte 40 mm te zijn

05 De toe te passen wapening dient bij vervanging van de constructie separaat van de asfaltverharding volledig
recyclebaar als primaire bouwstof te kunnen worden verwijderd
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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. 
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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 
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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) 



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

 
Figuur E: Aanbrengen van asfalt toplaag op proefstuk 

 
 

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

 
 
 
   

 


