
 

Wijzigingsblad BRL 2360 Straatbaksteen 1 mei 2022 
 

pag. 1 van 2 

Inleiding 
Dit wijzigingsblad behoort bij de beoordelingsrichtlijn 2360 “Straatbaksteen” d.d. 20 november 
2020 en zal door de certificatie instellingen, die hiervoor geaccrediteerd zijn door de Raad voor 
Accreditatie, dan wel hiervoor een aanvraag hebben ingediend, en die daarvoor een 
licentieovereenkomst hebben met de Stichting KOMO, gehanteerd worden als aanvulling bij de 
beoordelingsrichtlijn bij de behandeling van een aanvraag voor de afgifte en instandhouding van 
een productcertificaat voor straatbaksteen. 

Dit wijzigingsblad is: 

• Vastgesteld door het College van Deskundigen Keramische producten d.d. 31 januari 2022 

• Aanvaard door de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie d.d. 11 maart 2022 

Omschrijving van de wijziging 

In de BRL dienen de volgende onderdelen te worden gewijzigd: 

• In artikel 4.7.3 zijn de formules met betrekking tot de eisen aan de kop-strek-verhouding 
gecorrigeerd. De bepalingsmethode is niet gewijzigd. 

• In hoofdstuk 8 zijn de verwijzing naar de documenten up-to-date gebracht. 

1.3 Geldigheid 

Dit wijzigingsblad is een aanvulling op de bijbehorende beoordelingsrichtlijn. 

De productcertificaten die op basis van de BRL zijn afgegeven behouden hun geldigheid. 

De geldigheidsduur van het productcertificaat is onbeperkt. De geldigheidsduur kan 
worden beperkt (beëindigd) door: 

• Een wijziging van deze beoordelingsrichtlijn, 

• Het niet voldoen van de certificaathouder aan zijn verplichtingen. 

4.7.3 Kop-strek-verhouding 

Eis 

De kop-strek-verhouding van de straatbaksteen moet voldoen aan: 
l10 - xk * (b10 + 1,5) ≥ -10 [mm] én 
l10 - xk * (b10 + 1,5) ≤ + 3 [mm] 

 
Waarin: xk: het aantal koppen per strek; 
 b10: de gemiddelde breedte van 10 straatbakstenen [mm]; 
 l10: de gemiddelde lengte van 10 straatbakstenen [mm]. 
 
 Noot: Respecteer een voeg tussen de straatbakstenen bij het verleggen. 

Bepalingsmethode 

De gemiddelde lengte en breedte van 10 straatbakstenen worden bepaald conform bijlage B 
van NEN-EN 1344. In afwijking van bijlage B van NEN-EN 1344 moeten de lengte en breedte 
gemeten worden met een nauwkeurigheid van 0,1 mm. 
De gemiddelde waarden worden gebruikt om te beoordelen of aan de eis wordt voldaan. 
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8. Documentenlijst 

8.1 Publiekrechtelijke regelgeving 

Besluit bodemkwaliteit Stbl 2007, 469, laatst gewijzigd stbl. 2019, 491 

Regeling bodemkwaliteit Stcrt. 2007, 247, laatst gewijzigd Stcrt. 2021, 47428 

Verordening Bouwproducten EU 305/2011 

8.2 Normatieve documenten 

Naar de navolgende documenten wordt in deze beoordelingsrichtlijn normatief verwezen: 

 

NEN-EN 1344:2013 Gebakken straatklinkers - Eisen en beproevingsmethoden 
inclusief correctieblad C1:2015 

NEN-EN 772-21:2011 Beproevingsmethoden voor metselstenen - Deel 21: Bepaling 
van de waterabsorptie van metselbaksteen en kalkzandsteen 
door koud-water-absorptie 

CEN/TS 12633:2014 Methode van de gepolijste monsters voorafgaande tot de 
meting van stroefheid van oppervlakken 

Opmerking:  

Jaarlijks wordt nagegaan of de normatieve documenten nog up-to-date zijn. 
Wijzigingen van de toe te passen normatieve documenten worden gepubliceerd op 
de dienstenpagina op de website van de certificatie-instelling die deze 
beoordelingsrichtlijn heeft opgesteld. 

8.3 Informatieve documenten 

Naar de navolgende documenten wordt in deze beoordelingsrichtlijn informatief verwezen: 

 

Standaard RAW Bepalingen 2020 


