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Algemeen Begin 20ste eeuw werden in Nederland de eerste rioleringsproducten in beton 
vervaardigd. Er werd een losse onder- en bovenschaal gemaakt die met moeren in 
elkaar pasten. Het is pas in de jaren dertig van de 20ste eeuw dat buizen uit  één 
stuk geproduceerd werden.  

Toepassing Betonbuizen zijn geschikt voor bijna alle leidingen in het vrijvervalsysteem. De 
buizen moeten dan een klein beetje schuin liggen, soms is dat maar 1 mm per/m1 
buis, om het water te laten stromen. Rioleringssystemen in prefab beton zijn door 
het grote eigen gewicht plaatsingsvast en bestand tegen opwaartse krachten.  

Formaat Betonbuizen kunnen in veel verschillende profielen ontworpen en geproduceerd 
worden, zowel voor open als voor sleufloze aanleg. Het veruit meest voorkomend is 
de vorm: in- en uitwendig rond. Daarnaast komen allerlei andere vormen voor. De 
inwendige diameter (mm) gaat van 300 t/m 2.000 (on)gewapend. 

Regelgeving Betonnen rioleringsbuizen voldoen aan de Europese norm NEN-EN 1916 en de 
daarop gebaseerde Beoordelingsrichtlijn Betonnen buizen, waardoor deze zijn 
voorzien van een certificaat op basis van BRL 9201 voor ronde buizen. 

Eis  
Duurzaam Beton 
(voor betonbuizen 
met een diameter 
t/m 1.000 mm) 
 
 

Circulariteit 5% v/v Per 01-07-2020 

In de benoemde producten van de functionele eenheid of eenheden van beton dient een 
deel (vervangingspercentage, uitgedrukt in % v/v ten opzichte van het totale volume 
toeslagmateriaal) van de toeslagmaterialen te bestaan uit secundaire toeslagmaterialen. 
Het secundaire toeslagmateriaal in duurzaam beton moet zijn voorzien van CE-markering 
op basis van de NEN-EN 12620. 

MKI-waarde in €  per m1 
 

300 mm = € 2,90  
400 mm = € 4,15  
500 mm = € 6,15  
600 mm = € 8,10 

  700 mm = € 11,70 
  800 mm = € 14,85 

  900 mm = € 18,00 

1000 mm = € 22,50  Per 01-07-2020 

In de benoemde producten van de functionele eenheid van beton dient de MKI-waarde, 
uitgedrukt in euro’s van de functionele eenheid, kleiner te zijn dan de maximale eis. De MKI-
waarde voor duurzaam beton moet berekend zijn volgens de SBK Bepalingsmethode 
Gebouwen en GWW-werken (LCA voor alle fasen A t/m D). 

Uitzonderingen Betonbuizen met een diameter groter dan 1.000 mm. 
(hiervoor gelden de eisen in dit productblad niet) 
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