
BRL 2812 aangepast aan Europese
normen
Vrijdragende betonnen elementen en wanden op agrarische bedrijven moeten vanaf 1 juli 2014 voldoen aan de nieuwe
versie van de BRL 2812.

Dit heeft certificatie-instelling Kiwa aangegeven aan de certificaathouders van de BRL 2812 “Agrarische Betonproducten”. De
nieuwe versie van de BRL 2812 heeft invloed op 
vrijdragende betonelementen (roostervloeren, dichte vloeren, onderslagbalken, opstortvloeren en ventilatieroosters) en betonnen
wandelementen (wanden voor sleufsilo’s en mestsilo’s).

Bouwbesluit en schaalvergroting
De reden voor de nieuwe versie van de BRL 2812 is vooral
het nieuwe Bouwbesluit waarin de berekeningen worden
gedaan volgens de Eurocodes. Tevens zijn de
producteisen aangepast aan de Europese productnormen.
In verband met de schaalvergroting in de agrarische
sector, is het nu ook mogelijk grotere aslasten toe te
staan. Er wordt tegenwoordig met zwaardere tractoren,
shovels, voermengwagens en stroverdelers over
vrijdragende betonnen elementen gereden.

Veiligere betonproducten
De berekeningen volgens de Eurocodes hebben vooral
geleid tot strengere eisen voor de dwarskrachtcapaciteit.
De verscherping van de normen moet leiden tot sterkere
en veiligere betonproducten. Daarnaast zijn er
stroefheidseisen - zoals beschreven in de Maatlat
Duurzame Veehouderij - opgenomen in deze beoordelingsrichtlijn. 
Tevens is de milieuklasse voor de betonsamenstelling van alle agrarische betonproducten verhoogd naar de hoogste milieuklasse
XA3. Hierdoor zijn de betonproducten beter bestand tegen aantasting door agressieve stoffen. Tot slot zijn de maattoleranties
aangepast ten aanzien van de lengte van de betonelementen. In verband met het plaatsen van de betonelementen in de stallen,
mogen deze niet te lang zijn en daarom is de tolerantie voor de lengte aangepast van +5/-5 mm naar 0/-10 mm.

Komo-gecertificeerd
De nieuwe richtlijnen gelden voor alle bedrijven die Komo gecertificeerd zijn. Nog niet alle betonleveranciers in de agrarische
sector zijn Komo-gecertificeerd. Wel merkt Kiwa dat er een tendens zichtbaar is dat meer bedrijven overgaan op Komo-certificatie.
De BRL 2812 is vanaf 1997 ontwikkeld op initiatief van de Agrab (de vereniging van agrarische betonproducenten) en Kiwa. De
behoefte hiertoe is ontstaan om de diverse beloopbare- en/of berijdbare agrarische betonproducten onder één kapstok te hangen.
De nieuwste aanscherpingen zijn op 21 maart 2014 bindend verklaard en treden per 1 juli 2014 in werking.

Lees ook: Verschillen tussen KOMO en CE
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