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Checklijst bestrating 

Om een goed primair advies te kunnen geven over constructie, materiaal en/of voegvullingsmethode, dienen 

de volgende vragen beantwoord worden: 

1. Wat zijn de (toekomstige) gebruikers van de bestrating: 

a. Voetgangers, rolstoel/rollator-gebruikers   ☐ 

b. (Brom)Fietsers      ☐ 

c. Personenwagens      ☐ 

d. Vrachtwagens      ☐ 

e. Marktkooplieden     ☐ 

f. Kermisattracties/evenementen/kraanwagens  ☐ 

g. Nood- en hulpdiensten     ☐ 

h. Veegwagens, vuilniswagens    ☐ 

2. Wat is de beoogde belastingsklasse: 

a. 0 – decoratie (geen eisen)    ☐ 

b. 1 – uitsluitend voetgangers (0,75 kN)   ☐ 

c. 2 – Voetganger- en fietsgebieden (3,5 kN)   ☐ 

d. 3 – Incidenteel licht gemotoriseerd verkeer (6,0 kN)  ☐ 

e. 4 – Wandelgebieden/marktplaatsen met incidentele  

belasting door bevoorrading en hulpdiensten (9,0 kN) ☐ 

f. 5 – Voetgangersgebieden die vaak worden gebruikt 

door zware vrachtwagens (14,0 kN)   ☐ 

g. 6 – Wegen en straten, tankstations (25,0 kN)  ☐ 

3. Waaruit bestaat de ondergrond: 

a. Zandgrond      ☐ 

b. Veengrond      ☐ 

c. Klei       ☐ 

d. Parkeerdek of betonnen constructie   ☐ 

4. Hoe is de constructieopbouw (indien bestaand): 

a. Puinbaan/menggranulaat     ☐ Dikte:……. 

b. Flexibele constructie: 

i. Straatzand     ☐ Dikte:……. 

ii. Brekerzand     ☐ Dikte:……. 

iii. Split      ☐ Dikte:……. 

c. Starre constructie: 

i. Betongranulaat     ☐ Dikte:……. 

ii. Splitbeton     ☐ Dikte:……. 

d. Nog geen constructieopbouw aanwezig   ☐ 

5. Indien verhardingselementen bekend/bepaald is, wat zijn: 

a. Afmetingen stenen/keien/tegels……………………………………………………………………. 

b. Dikte stenen/keien/tegels………………………………………………………………………………. 

c. Type/soort/kleur/herkomst natuursteen….……………………………………………………. 

d. Structuur (behakt/gezaagd) zijden…………………………………………………………………. 

6. Overige vragen: 

a. Moet de voegvulling veegvast zijn (mechanisch vegen) ja ☐ nee ☐ 

b. Zijn er bochten in de bestrating    ja ☐ nee ☐ 

c. Moet de bestrating opneembaar zijn (i.v.m. K&L)  ja ☐ nee ☐ 

d. Indien vraag 3 d. parkeerdek, zijn er gewichtsrestricties? ja ☐ nee ☐ 

Het beantwoorden van deze vragen geeft mogelijk aanleiding tot vervolgvragen en nader onderzoek. Deze lijst 

is niet uitputtend en is slechts bedoeld om een eerste richtinggevend advies te kunnen geven. 


