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Geotextiel in de wegenbouw

Geotextiel wordt sinds jaren in de wegenbouw gebruikt om het granulaat
te scheiden van de onderliggende grond. Afhankelijk van de draagkracht
van de grond en de maximale korrelgrootte van het granulaat kan er
volgens het Belgisch voorschrift PTV 829 v3.1 een geschikt geotextiel
geselecteerd worden. Voor vele situaties kunnen zowel geweven als
niet-geweven producten van Bontec ® gebruikt worden.
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Met gebruik van Bontec

Om te voorkomen dat het geotextiel dichtslipt moet

Voorbeeld van toepassing

volgens de PTV 829 de volgende regel aangehouden

• De aanleg van de ringweg in Zele: hierbij werd het
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granulaat van de ondergrond gescheiden door
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kels het granulaat vervuilen zonder een hydraulische
druk op te bouwen. Hierdoor blijft de interne wrijvings

®

-

hoek van het granulaat in tact en zal de goede
draagkracht van het granulaat behouden blijven.
De levensduur van weg wordt dus m.a.w. verlengd.
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