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Gerecycleerde granulaten in wegbeton

Betongranulaten en zelfs meer algemeen
puingranulaten worden al lang in de we-
genbouw toegepast, meer bepaald in op-
hogingen, onderfunderingen of funde-
ringen. Naarmate de toepassing hoger in
de structuur plaatsvindt, worden wegens
de hogere belastingen en de grotere im-
pact van de omgeving strengere eisen
aan het materiaal gesteld en wordt de
toepassing van betongranulaat moeilij-
ker. SB 250 laat betongranulaten echter
ook in betonverhardingen of lijnvormige
elementen van beton toe, mits aan be-
paalde strengere eisen voldaan wordt. Dit
zogenoemde ‘hoogwaardige’ betongra-
nulaat onderscheidt zich door zijn her-
komst: het betonpuin is verkregen door
het breken van beton met een hoge druk-
sterkte, wat resulteert in een hogere weer-
stand tegen verbrijzeling en afslijting (LA-
en MDE-coëfficiënt). Tevens worden stren-
gere eisen gesteld wat gehalte aan fijne
bestanddelen en variatie van de korrel-
verdeling betreft (zie hoofdstuk 3 van 
SB 250 – 7.1.1.1.B.3).

Momenteel mag in beton voor toepas-
sing als verharding of als lijnvormig ele-
ment maximaal 20 % van de grove gra-
nulaten door hoogwaardig betonpuin
worden vervangen. Dit is ook het percen-
tage dat in NBN B15-001 (2012), de Belgi-
sche aanvulling op NBN EN 206-1 Beton-
Specificatie, eigenschappen, vervaardiging
en conformiteit, als maximaal toegestaan

vervangingspercentage vermeld staat, zij
het enkel voor binnentoepassingen (E0
en EI).

Laboratoriumonderzoek heeft echter
aangetoond dat het mogelijk is verder te
gaan zonder aan betonkwaliteit in te boe-
ten. Door de granulaten goed te monito-
ren en de waterhuishouding van het be-
tonmengsel strikt te controleren, wordt
het mogelijk goed beton te maken – zo-
wel voor toepassingen in wegen of lijn-
vormige elementen waarbij een slipform-
paver wordt gebruikt, als voor industriële
vloeren en verhardingen, waarbij het be-
ton meestal door verpomping wordt ver-
werkt en dus een heel andere consistentie
dient te hebben.

De toepassing van betongranulaten in
verhardingen blijft in de praktijk echter
nog beperkt. Bij de aannemers heerst
enige terughoudendheid, wegens de mo-
gelijke moeilijkheden met verwerking en
duurzaamheid. Ook de betoncentrales
zijn niet altijd vragende partij, gezien de
extra aandacht voor waterhuishouding
en de mogelijk grotere variaties in recy-
clinggranulaten. De waterabsorptie van
betongranulaten is immers hoger dan die
van natuurlijke granulaten. Idealiter wor-
den deze granulaten op voorhand verza-
digd zonder dat ze extra water in het
mengsel brengen. Het is echter niet evi-
dent om de hoeveelheid water in en rond

granulaten te beheersen, zeker als zij in
de open lucht worden opgeslagen. Re-
gelmatige meting van het vochtgehalte
is dan ook cruciaal om een juiste w/c-fac-
tor in het beton en bijgevolg een goede
verwerkbaarheid en een goede duur-
zaamheid van de gerealiseerde verhar-
ding te verkrijgen.

Om deze innovatieve betonsoort beter
ingang te doen vinden in de praktijk en
om tegemoet te komen aan de vragen
van betoncentrales, opdrachtgevers  
en aannemers, is het WTCB vorig jaar sa-
men met enkele partners (FedBeton,
FPRG, NAV) gestart met het NIB-project
‘Stortklaar beton voor de Toekomst’
(www.betonica.be/stortbeton). Dit project
begeleidt in totaal vijfenveertig toepas-
singen van zelfverdichtend beton, vezel-
versterkt beton en ‘groen’ beton – dit laat-
ste vaak omschreven als ‘beton met
gerecycleerde granulaten’. Het wordt ge-
steund door het Agentschap Onderne-
men en biedt de betrokken partijen zoals
aannemers, betoncentrales, adviesbu-
reaus en opdrachtgevers specifieke on-
dersteuning om deze betonsoorten in de
praktijk toe te passen (zowel in de ont-
werp- als in de besteks- of de uitvoerings-
fase en bij monitoring). Doel is tevens de
voordelen en aandachtspunten bij ge-
bruik van deze innovatieve betonsoorten
beter in kaart te brengen.



Het OCW is bij dit project betrokken voor
de toepassing van ‘groen’ beton als ver-
harding of lijnvormig element in de we-
genbouw. Hierbij is naast de verwerkbaar-
heid en sterkte ook de duurzaamheid
belangrijk, alsook de naleving van de toe-
passelijke eisen van SB 250.

Realisaties

Op dit moment wordt een viertal werken
gevolgd, waarbij verschillende toepassin-
gen in de wegenbouw aan bod komen.

Een tweesporenpad in De Panne

De eerste stap werd gezet door Wegen-
bouw De Brabandere. Dit bedrijf is op he-
den het enige dat gecertificeerd ‘hoog-
waardig betongranulaat’ op de markt
brengt. Deze hoogstaande kwaliteit
wordt onder meer verkregen door aan-
dacht voor de herkomst en dus door een
goede scheiding aan de bron (vóór het
breken).

Voor de verbindingsweg ter hoogte van
de Duinhoekstraat in De Panne-Adinkerke
is gekozen voor een tweesporenpad. Dit
is uitermate geschikt om zowel land-
bouwvoertuigen en fietsers als ruiters op
een comfortabele manier van de weg ge-
bruik te laten maken.

Er werd een betonsamenstelling met 
100 % vervanging van de grove granula-
ten (8/20) door hoogwaardig betongra-
nulaat gerealiseerd, zonder in te boeten
aan de eisen gesteld in SB 250, versie 2.2.
De eisen voor beton voor bouwklasse B6-
B7 werden gehanteerd: 52,5 MPa gemid-
delde druksterkte, bepaald aan kernen na
negentig dagen. Er werden een dosering
van 400 kg cement/m³ beton en een w/c-
factor van maximaal 0,45 toegepast – een
lichte overdosering van cement, om het

mogelijke effect van 100 % vervanging
te compenseren. Tevens werd een lucht-
belvormer toegevoegd, om voldoende
vorst-dooiweerstand te verkrijgen. De
vorst-dooiweerstand van het beton werd
vooraf geverifieerd via een slab test op
een proefmengsel, waarmee tevens een
proefvakje werd aangelegd op het terrein
van het bedrijf. De resultaten waren goed
genoeg om het eigenlijke werk uit te voe-
ren.

De uitvoering is met een slipformpaver
gebeurd, zonder noemenswaardig ver-
schil met beton met natuurlijke granula-
ten. Na negentig dagen werd een gemid-
delde druksterkte van meer dan 70 MPa
verkregen (aan cilinders). De gemeten wa-
terabsorptie was iets hoger (6,8 %), maar
dit is mogelijk een gevolg van de lagere
dichtheid van het beton en het absorp-
tiegedrag van de granulaten.

Een lijnvomig element langs een
 fietpad in Diksmuide

In navolging van het proefproject in De
Panne is een tweede toepassing uitge-
voerd, in samenwerking met Wegenbouw
De Brabandere en Aswebo. Naast een

fietspad langs de N35-N364 te Diksmuide
is 700 m lijnvormig element aangelegd
met beton waarin 50 % van het grove
kalksteenslag vervangen werd door
hoogwaardig betongranulaat (8/20).

Voor de uitvoering is een slipformpaver
gebruikt. De resultaten van de proeven
op het verse beton voldeden aan de eisen
van het standaardbestek.

Ter controle van de weerstand tegen af-
schilfering is de slab test uitgevoerd op
kubussen die tijdens de werkzaamheden
werden vervaardigd en op kernen die
achteraf uit de elementen werden ge-
boord. De kubussen vertonen een goede
weerstand tegen afschilfering in aanwe-
zigheid van dooizouten. Een visuele ana-
lyse van het oppervlak toont bovendien
aan dat sommige van de kalksteengra-
nulaten aangetast worden door de zout-
oplossing tijdens de proef – in tegenstel-
ling tot sommige betongranulaten, die
intact blijven aan het oppervlak.
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Een toegangsweg tot een landbouw-
bedrijf in Oosterzele

Recycling- en betoncentrale OBBC heeft
dit proefproject aangewend om ervaring
op te bouwen met het produceren van
beton met gerecycleerde granulaten. Een
specifiek aandachtspunt was het verkrij-
gen van een goede duurzaamheid bij
hoge vervangingspercentages gerecy-
cleerde granulaten. Er werden beton -
samenstellingen voor zowel omgevings-
klasse EE3 als EE4 getest en toegepast.
Ook hier werd speciale aandacht besteed
aan de sortering van het betonpuin vóór
het breken van de granulaten.

In eerste instantie werden de betongra-
nulaten grondig geanalyseerd. Naast klas-
sieke kenmerken zoals korrelverdeling,

gehalte aan fijne bestanddelen, vlakheids-
index en LA-coëfficiënt werden ook de
waterabsorptie, de weerstand tegen
vorstcycli, de invloed van het uitloogwater
op het tijdstip van binding van het ce-
ment en het gehalte aan sulfaten en al-
kaliën bepaald.

Het beton werd aangebracht op een toe-
gangsweg naar een erf. Dit betekent een
beperkte hoeveelheid zwaar verkeer en
geen onmiddellijke blootstelling aan
dooizouten, aangezien er op de weg zelf
niet gestrooid wordt. De weg werd hand-
matig aangelegd, tussen vaste bekisting.
De betonspecie werd met trilnaalden ver-
dicht. Als oppervlakafwerking werd het
beton op verzoek van de klant gevlinderd.
Dit vormde een extra uitdaging voor de
waterhuishouding, omdat het beton iets
meer water diende te bevatten om het
vlinderen mogelijk te maken. Een deel
werd ook gebezemd uitgevoerd. Enkel in
dit laatste deel is een luchtbelvormer aan
het beton toegevoegd.

Uitgangspunt was een EE4; C35/45-
betonsamenstelling met een verhoogd
cementgehalte (380 kg/m³). Naast een
vervangingspercentage van 30 % is ook
100 % vervanging van het grove granu-
laat toegepast. Aansluitend hierbij zijn
een EE3- (360 kg cement/m³) en een
EE4A-betonmengsel geproduceerd, beide
met een sterkteklasse C30/37. De w/c-
factor van elke samenstelling lag zo dicht
mogelijk bij de maximaal toegestane
waarde (0,45 en 0,50).

Het bedrijf heeft in eerste instantie eigen
ITT-testen uitgevoerd, die aangaven dat
de druksterkten in alle omstandigheden
bereikt waren. Aanvullend is zowel de
weerstand tegen carbonatatie als de
vorst-dooiweerstand bepaald. De eerste
resultaten voor carbonatatie geven aan
dat er geen significant verschil is tussen
de betonsoorten mét en zonder gerecy-
cleerde granulaten. Wel tonen de resul-
taten dat het EE3-beton ‘slechter’ scoort
dan het EE4-beton (wat te verwachten
was, gezien de andere w/c-factor).

Een bedrijfsverharding in
Neder-Over-Heembeek

Een laatste werk is de aanleg van een be-
drijfsverharding voor de firma De Meuter
Recycling. Het beton is aangemaakt bij
De Kempeneer, op het naastgelegen be-
drijfsterrein. Het doel was het opgebroken
beton te hergebruiken als betongranulaat
in het nieuwe beton. Finaal werd gekozen
voor kwalitatief betongranulaat 4/20, ge-
produceerd door All Belgian Recycling
(ABR) te Grimbergen. Voor de beton -
samenstelling zijn de voorschriften van
SB 250, versie 2.2 gevolgd en is gewerkt
met een cementgehalte van 400 kg/m³.

Er werd een onderscheid gemaakt tussen
de verharding rondom het gebouw en
de werkvloer binnen in het gebouw: in
het buitenbeton werd luchtbelvormer
toegepast, in het binnenbeton niet. Voor
de buitentoepassing is gestreefd naar een
luchtgehalte van 4 %.

Alle vakken werden uitgevoerd met
‘vloeibaar’ (verpompt) beton en afge-
werkt door verdichting met trilnaalden
en afstrijken van het oppervlak. Een aantal
vakken werd ook gevlinderd.
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Vóór de werkzaamheden werden proef-
mengsels gemaakt, met vervangingsper-
centages variërend van 0 tot 50 % (met
luchtbelvormer) en 100 % (zonder lucht-
belvormer). Daarbij is bij een verhoging
van het vervangingspercentage een dui-
delijk verschil in druksterkte gemeten, zo-
als te zien is in tabel 1. Het is echter ook
zo dat het luchtgehalte in dit geval sterk
verhoogd was, wat natuurlijk ook aan de
basis ligt van de lagere sterkte.

De eerst aangemaakte proefmengsels
werden tevens op vorst-dooiweerstand
beproefd, volgens de slab testmethode.
De invloed van het luchtgehalte is duide-
lijk zichtbaar (zie de grafiek): hoe hoger
het luchtgehalte, hoe beter de weerstand
maar hoe minder de druksterkte. Toch is
ook een invloed van het gebruik van be-
tongranulaat merkbaar: het monster met
30 % vervangingspercentage heeft een
hogere aantasting (schilfert meer af ) dan
het referentiemonster, ondanks het ho-
gere luchtgehalte. Het beton voldoet ech-
ter aan de eis van SB 250, versie 3.1 voor

de lager belaste bouwklas-
sen: massaverlies < 1,5 kg/m²
voor wegen van klasse B1-
B5 en < 3 kg/m² voor we-
gen van klasse B6-B10 na
achtentwintig cycli. De
weerstand tegen afschilfe-
ring wordt sterk beïnvloed
door de samenstelling 
(cementgehalte, w/c-factor,
zandsoort en -hoeveelheid)
en vooral het luchtgehalte
van het beton.

Ook bij de uitvoering werden monsters
genomen, waarop vervolgens verschil-
lende duurzaamheidsproeven zijn ver-
richt.

Resultaten

Verschillende proeven ter bepaling van de
duurzaamheid van dit beton zijn nog aan
de gang. Algemeen kan echter worden ge-
steld dat het mogelijk is goed beton te ver-
krijgen dat voldoet aan de eisen in het
standaardbestek, mits een voldoende hoog
cementgehalte wordt toegepast en de wa-
terhuishouding nauwlettend in het oog
wordt gehouden.

De resultaten van de vorst-dooiproef (slab
test) tonen aan dat de weerstand tegen af-
schilfering voldoende is, ook al is de wa-
terabsorptie soms aan de hoge kant. Dit is
mogelijk een gevolg van de verminderde
dichtheid van het materiaal door het ge-
bruik van betonpuin. Een visuele analyse
van het oppervlak van de proefstukken na
het doorlopen van de vorst-dooicycli toont
aan dat de betongranulaten in het geval
van hoogwaardig betongranulaat minder
worden aangetast dan de gebruikte kalk-
steengranulaten.

Besluit

Aangezien de proeven momenteel nog
lopen, is het te vroeg om sluitende con-

clusies te trekken. Gedetailleerder beslui-
ten zullen in een volgende publicatie wor-
den meegegeven.

Algemeen kan worden gesteld dat toe-
passing van betongranulaten zelfs bij 
hogere vervangingspercentages geen
uitvoeringsproblemen geeft, mits de wa-
terhuishouding goed gevolgd wordt.

Het is ook van belang te beseffen dat be-
tongranulaat niet altijd hetzelfde is. De
herkomst (hogesterktebeton, wegentoe-
passingen of niet-dragende elementen
in gebouwen), de manier van breken
(eenmaal of tweemaal), het al dan niet
wassen en de wijze van opslaan (overdekt
of niet overdekt) zijn allemaal van invloed
op de uiteindelijke kwaliteit van het be-
tongranulaat. Beter in de hand houden
van deze parameters betekent dan ook
een betere homogeniteit van het beton-
granulaat en bijgevolg een betere con-
trole van het betonmengsel.

De toepassingen die gevolgd werden, to-
nen aan dat het inderdaad mogelijk is
verder te gaan dan 20 % vervanging, maar
dat goede monitoring en mogelijk een
aanpassing van de betonsamenstelling
nodig zijn. De resultaten wijzen op duur-
zaam beton. De aanbrenging van beton-
verhardingen of lijnvormige elementen
met ‘groen’ beton vergt geen extra wijzi-
gingen, mits in de betoncentrale een
goede verwerkbaarheid wordt verkregen.

Vooruitzichten

De resultaten van de verschillende meng-
sels zullen worden geanalyseerd om tot
meer algemene besluiten te komen aan-
gaande de toepassing van betongranu-
laten in de wegenbouw. Ook zullen de
toepassingen die hebben plaatsgevon-
den verder in de tijd worden gevolgd, om
het gedrag onder invloed van tempera-
tuurvariaties en verkeer op langere ter-
mijn te onderzoeken.
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Tabel 1 − Eigenschappen van verse en verharde proefbetonmengsels 

met luchtbelvormer

Vervangingspercentage grof 

granulaat (4/20)

0 % 30 % 50 %

Slump 160 120 160

Luchtgehalte 3,1 4,6 8,0

Gemiddelde kubusdruksterkte na

28 dagen

57,1 MPa 40,7 MPa 41,1 MPa
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Daarnaast start ook een prenormatief on-
derzoek om de gewijzigde aanbevelingen
van de EN 206-normen te evalueren. De
nieuwe versie van EN 206 staat voor som-
mige toepassingen (en dus omgevings-
klassen) hogere vervangingspercentages
toe. Hierbij wordt zowel naar de praktische
uitvoerbaarheid als naar de duurzaamheid
van het beton gekeken. Dit project is op
1 november 2014 gestart en loopt voor
een periode van twee jaar. Naast een ana-
lyse van de beschikbare puingranulaten
(beton en metselwerk) zullen de eigen-
schappen van vers en uitgehard beton
met verschillende vervangingspercentages
worden getest, zowel voor binnentoe-
passingen (omgevingsklasse EE3: wanden,
balken, vloerelementen, enz. in gebouwen)
als voor buitentoepassingen zonder dooi-

zouten (bedrijfsterreinen, enz.) en bui-
tentoepassingen met dooizouten (lijn-
vormige elementen, bedrijfsterreinen en
toegangswegen). Dit project is een geza-
menlijk initiatief van de collectieve centra
WTCB, OCCN en OCW.
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Dit artikel werd gedeeltelijk opgesteld
in het kader van het project 'Stortkaar
beton voor de toekomst', met steun
van Vlaanderen in Actie (ViA) en het
Agentschap Ondernemen. Meer infor-
matie over dit project is beschikbaar
op www.betonica.be/stortbeton.
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