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Wegverhardingen in drainerend beton
als bijdrage tot een integraal waterbeheer



Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw

Algemene context

▪ Klimaatverandering en integraal, duurzaam waterbeheer:

▪Verschillende mogelijke maatregelen (SUDS)
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https://www.meteobelgie.be/klimatologie/nieuws/l

a-suite/2309-watersnood-juli-2021https://www.operatieperforatie.be/
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Context

▪Waterdoorlatende verhardingen als één mogelijke 
maatregel

▪ Ter plaatse gestort drainerend (poreus) beton:
▪ Discontinue korrelkromme (geen of beperkte zandfractie)

▪ 15-25% porositeit

▪ Waterdoorlatendheid van 10-4 – 10-2 m/s

(1000 – 100.000 l/s.ha)

▪ Druksterkte: 10-25 MPa
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Vroeger onderzoek rond drainerend beton

▪Open, poreus beton als geluidsreducerende toplaag
▪ Drainerende betonsamenstelling met gebruik van polymeren voor

verhoogde sterkte en vorst-dooibestendigheid

▪ 1996: Testsecties met “stille” wegverhardingen op N255 in Herne
▪ Tweelaags doorgaand gewapend beton (DGB) met verschillende toplagen

▪ Éen in poreus beton 0/7 mm (+ polymeren)
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Open, poreus beton als geluidsreducerende toplaag

▪ Conclusies van proefvakken in Herne (1996):
▪ Zeer poreus beton gaf beste initiële resultaten voor geluidsreductie

▪ Echter, zelfde problemen als poreus asfalt (ZOAB):

▪ Verstoppen van de openingen;

▪ Verlies van stenen aan oppervlak.

(“rafeling”)
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Drainerend schraal beton als fundering voor
(waterdoorlatende) bestratingen

▪Onderzoek door Universiteit van Louvain-la-Neuve (UCL), ~2000

▪Voorbeeld van samenstelling in standaardbestek SB250:
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Grove granulaten 6.3/20 mm: 1,130 kg
Fijne granulaten 2/6.3 mm: 565 kg
cement: minimaal 200 kg/m³
water: ± 100 l/m³



Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw

Drainerend schraal beton: huidige voorschriften

▪ Druksterkte na 90 dagen, bepaald op  
kernen:
▪ individuele waarde Wi ≥ 10,0 Mpa
▪ gemiddelde waarde Wm ≥ 13,0 MPa

▪ Waterdoorlatendheid op kernen met 
doorsnede van 100 cm² en hoogte van 10 cm
▪ ki ≥ ki,min = 4*10-4 m/s

▪ “Effectieve” porositeit op zelfde soort kernen
(Wallonië - Qualiroutes):
▪ Pi, min = 6,5 %
▪ Pm,min= 8,0 %
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Experimentele opstelling om waterdoorlatendheid te 
bepalen op drainerend schraal beton (SB 250, Hfdst. 14-4.9)

▪ Constante of variabele 
waterhoogte afhankelijk 
van doorlatendheid

▪ OCW: ∆z ≈ 1-2 cm, 
“constant head 
permeameter”
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Huidige context in België (2018-…)

▪Verhoogde interesse + vraag naar waterdoorlatende 
wegverharding, waaronder ter plaatse gestort drainerend 
beton (cf. ISCR 2018 Berlijn + wegenbouwsector) 

▪Vraag naar representatieve verdichtingsmethode voor 
drainerend schraal beton in labo (cf. gecertificeerde
mengsels voor funderingen - Copro)
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Hydromedia @ Holcim



Bijvoorbeeld: poreus beton voor wegverhardingen
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• Veelbelovende toepassing voor licht belaste verkeerszones en publieke 
ruimte

Batezini et al. (Brasil)
Vogel et al. (Germany)
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Recente proeven OCW met drainerend schraal beton

▪ Preliminaire testen met proefvakken in samenwerking met 
AC Materials in Puurs (augustus 2018):

▪ 2 verschillende methodes van verdichting in labo beproefd
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Recente proeven OCW met drainerend “wegenbeton”

▪Nieuwe proefvakken met Holcim uitgevoerd op OCW-
terrein in Sterrebeek (augustus 2019)

▪Veelbelovende ervaring met verschillende labomethoden
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Start van prenormatief onderzoek Be-Drain 
(1/11/2020-1/11/2022)

▪ “Béton (maigre) drainant pour revêtements
routiers durables”

▪ Probleemstelling:
▪ Geen algemene technische richtlijnen naar 

betonsamenstelling en/of prestatie-eisen voor 
toepassing van drainerend beton als wegverharding

▪ Gebrek aan representatieve proef-/ 
verdichtingsmethode bij voorstudie drainerend 
mager beton als wegfundering (certificatie)
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Be-Drain: drainerend (mager) beton voor duurzame
wegverhardingen

▪ Belgisch prenormatief onderzoek:
1. Technische richtlijnen, prestatiekenmerken en 

aangepaste proefmethodes opstellen voor het 
zogenaamde drainerende of poreuze beton, en dit 
als functie van:
▪ Toepassing (toplaag of fundering)

▪ Verdichtingsmethode op de werf (in situ)

▪ Functionele vereisten (comfort, vorst-dooiweerstand, 
rafeling, enz.)

2. Aanbevelingen voor Belgische typebestekken en
mogelijke normalisatie
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Be-Drain: onderzoeksplanning

 

 
 

WP Sous-tâches Trimestres 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

Tâche 1 1.1 Literatuurstudie                 

1.2 Selectie van materialen en 
proefvoorbereiding                 

Tâche 2 2.1 Optimisation des études de 
laboratoire                 

2.2 Studie van andere 
functionele eigenschappen                 

Tâche 3 3.1 Opvolging van werven                 

3.2 Aanleg van proefvakken                 

Tâche 4 Synthese en valorisatie van de 
resultaten                 

 

Timing : 1/11/2020 - 31/10/2022
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Literatuuronderzoek

▪Voorbeelden uit Duitsland:
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Proeven in het labo…

▪ 2.1: Optimalisatie van proefmethoden in labo
 Representatieve verdichtingsmethode

 Invloed van verschillende parameters:

▪ Cementgehalte

▪ W/C-ratio

▪ Hulpstoffen

▪ (Kleurpigmenten)

▪ 2.2 Studie van andere functionele 
eigenschappen

vs.
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… en validatie op de bouwplaats

▪Verschillende verdichtingsmethoden uitgetest door de 
aannemer zelf + 2 verschillende betonsamenstellingen

▪ Stalen genomen op de werf door OCW…
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Bvb. vergelijking met kernen genomen uit verharding
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Meer details over Be-Drainproject via: https://brrc.be/nl/expertise/expertise-

overzicht/drainerend-schraal-beton-duurzame-wegverhardingen-eerste-resultaten

https://brrc.be/nl/expertise/expertise-overzicht/drainerend-schraal-beton-duurzame-wegverhardingen-eerste-resultaten
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Voorbeelden van toepassingen in drainerend, ter 
plaatse gestort beton
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POREUS WATERDOORLATEND

GRASBETON

Naast de gekende oplossingen in prefab beton
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Met ook enkele Limburgse voorbeelden…
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Woonwijk Lanaken

Mc Donalds Bilzen

Ikea Hasselt
parking 

Deusjevoo-Genk

“De Motten” 

Tongeren



… maar ook heel wat ontwikkeling laatste jaren
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16. Technische voorschriften – PTV126 - BENOR

PTV 121
Grasbetontegels

PTV 122
Waterdoorlatende 

betonstraatstenen en -tegels

PTV 126
Betonproducten voor

waterdoorlatende bestratingen

Sinds
september

2017
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Keuze van waterdoorlatende bestrating ifv
toepassing – klassen volgens PTV 126
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Grootformaat en waterdoorlatend…

Cf. OCW-handleiding A97 (2019), zie: 
https://brrc.be/nl/expertise/expertise-overzicht/handleiding-
verhardingen-tegels-grootformaattegels-geprefabriceerde
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https://brrc.be/nl/expertise/expertise-overzicht/handleiding-verhardingen-tegels-grootformaattegels-geprefabriceerde


Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw

Meer recent…

▪ Proefvakken met nieuw type waterdoorlatende straatsteen 
op OCW-terrein in Sterrebeek (september 2021)
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@ Stradus
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Nood aan geïntegreerde oplossingen voor 
duurzaam waterbeheer

▪Voorbeelden:
▪ Poreuze betonnen infiltratiekolken

▪ Combinatie met waterzuivering & 
hergebruik

▪ Buffering en infiltratie onder fietspad

▪ …
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@ Aquafin

© Hydrops
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Conclusies & vooruitzichten

Drainerende betonverhardingen blijven
een veelbelovende (deel)oplossing voor
duurzaam waterbeheer in stedelijke
omgeving

Meer ervaring en verbeterde technische
richtlijnen in ontwikkeling voor ter plaatse
gestorte toepassing: van fundering tot 
wegverharding

Momenteel focus op functionele
eigenschappen als poreuze
betonverharding
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Met dank aan

▪Onderzoekspartner CRIC-OCCN en advies Febelcem bij 
het onderzoek Be-Drain

▪Holcim, Ebema en Stradus voor het aanleveren van 
fotomateriaal
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