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HET BELANG VAN DE CIRCULAIRE ECONOMIE 

• Van een lineaire economie (delven-produceren-consumeren-
weggooien) naar een circulaire economie (recupereren-produceren-
consumeren-hergebruiken) 
 

• Meer dan recycleren! 
 

• Belang van duurzaamheid (mogelijk herstel) – hergebruiken – 
herbestemmen 
 

• Beperken van mogelijk verlies/afval 
 

• Betongranulaten beantwoorden hier al zeer goed aan, belangrijk is om 
nu ook naar toepassing te kijken => groen beton… groene weg…. Groen 
gebouw waar gebruik van betongranulaten helpt in totaal concept! 
 

 
 

@ WTCB 



De grondstoffen 
voor  

“groen beton” 



URBAN MINING 

• Selectieve sloop leidt tot 
homogene/hoogwaardige 
grondstoffen 

• ‘Lokale’ grondstoffen: niet 
enkel minder natuurlijke 
grondstof maar ook minder 
transport en CO2-uitstoot 

 

 



URBAN MINING • CO2-uitstoot tot 20% lager door 
gebruik betongranulaat 

• Belangrijke impact op landgebruik 

• Besparing van natuurlijke 
grondstoffen  

• Minder storten van inert afval 

• Minder transport en dus ook minder 
hinder 

 

 

@ WTCB 

Landgebruik en omvorming 
(0% - 20% - 100% 

vervanging) 



Eisen gesteld aan 
hoogwaardige 

betongranulaten  
 SB 250 

(volgens categorieën 
NBN B12620) 

• d ≥ 4 mm en D ≥ 10 mm; 

• Minimaal Rc90, Rcu95, Ra1, XRg0,5, FL2-  

• Minimaal Fl20, f1,5, LA35, SS0,2, A40  

• volumieke massa  ≥ 2200 kg/m³, 

• Waterabsorptie ≤  10%, met max. 
variatie van +/- 2% ten opzichte van 
de gedeclareerde waarde.  

 ANALOGE EISEN IN prNBN B15-001 VOOR BETONGRANULAAT 

TYPE A+, (BELGISCHE AANVULLING BIJ NBN EN 206) 



KWALITEIT VAN BETONGRANULAAT 

• Verschillende onderzoeken: Recybeton (WTCB-
OCW-CRIC/OCCN); TETRA-onderzoek PXL-Hasselt 

• Belang van goed waterbeheer – beheersing van 
fijne materialen 

• Verband waterabsorptie en Los Angeles 

 



KWALITEITSBORGING 
Verplichte CE-markering en vrijwillig BENOR Of Quarea-certificaat 

- Toetsing aan regels van 

Bouwproductenverordening 

- Niveau VCP 2+ (externe 

controle) 

CE-MARKERING BENOR/QUAR

EA 

- Bouwtechnische en milieu-

hygiënische kwaliteitsborging 

- Omzetten van bouwafval naar 

secundaire grondstof (milieu-

hygiënisch) 

- Voldoet aan eisen gesteld in 

referentiedocumenten, vb. SB 

250 

TRACIMAT 

- Vanaf 2018 

- Verhoging kwaliteit 

puin op milieu-

technisch vlak 



• Certificatie wegenbeton volgens TRA 50 vanaf voorjaar 
2017 in voege 

• Garandeert conformiteit van wegenbeton aan eisen in 
referentiedocumenten (SB 250) 

• Certificatie mengsel + registratie bij AWV 

• Tot 20% vervanging van grof granulaat door hoogwaardig 
betongranulaat in lineaire elementen en onderlagen 
wegenbeton 

KWALITEITSBORGING WEGENBETON 



INNOVATIEVE BENADERINGEN 

Opwaarderen van alle fracties: 

Sand2Sand project: brekerszand 

toegepast in hoogwaardig beton 

Slim breken: scheiding van fracties – 

economische optimalisatie? 



SB 250 – tot 20% vervanging van grof granulaat door hoogwaardig 

betongranulaat voor lineaire elementen en onderlagen van beton 

Beton dient te voldoen aan de klassieke eisen: 

CONCRETE TOEPASSINGEN – WAT IS TOEGELATEN 

BINNEN WEGENBOUW? 

  Dmax Min. 

hoeveelheid 

cement 

Max. 

w/c-

factor 

Buigsterkte 

28 dagen 

Druksterkte 

28 dagen 

Druksterkte 

7 dagen 

Vorst-dooi-

weerstand 

Onderlaag B1-B5 31,5 mm ≥ 375 kg/m³ ≤ 0,45 6,0 MPa 55 MPa 35 MPa 1,500 kg/m² 

Onderlaag B6-B10 31,5 mm ≥ 350 kg/m² ≤ 0,50 5,0 MPa 45 MPa 30 MPa 3,000 kg/m² 

Lineaire elementen 

(lucht-gehalte ≥ 3%)  

31,5 mm ≥ 350 kg/m² - - 30 MPa  20 MPa  3,000 kg/m² 

Lineaire elementen 

(lucht-gehalte < 3%)  

31,5 mm ≥ 350 kg/m² - - 35 MPa  

  

25 MPa  

  

3,000 kg/m² 



CONCRETE TOEPASSINGEN – WAT IS MOGELIJK? 

Project “Groen beton voor de toekomst” 

TWEESPORENFIETSPAD INDUSTRIËLE TOEGANGSWEG INDUSTRIËLE BUITENVERHARDING 



- Luchtgehalte in beton zeer belangrijk 

- Strenge eisen (eisen voor BK 1 tot 

BK 5) worden gehaald qua vorst-

dooiweerstand 

- Beperkte invloed op druksterkte 

- Waterbeheersing! 

CONCRETE TOEPASSINGEN – INVLOED TYPE BETON 

(INDUSTRIËLE TOEGANGSWEG) 

Omgevings-

klasse 

Vervanging Cement W/C 

(eff.) 

Druksterkte 

28 dagen 

Zetmaat Lucht WA 

EE3 

C30/37 

0 % 360 kg/m³ 0,50 57 MPa 140 mm 1,7 % / 

100 % 360 kg/m³ 0,51 53 MPa 155 mm 2,2 % 7,1 % 

EE4 A 

C30/37 

0 % 380 kg/m³ 0,43 46 MPa 180 mm 5,9 % / 

100 % 380 kg/m³ 0,45 47 MPa 140 mm 5,6 % 7,6 % 

EE4 

C35/45 

0 % 380 kg/m³ 0,46 60 MPa 120 mm 3,0 % 5,2 % 

30 % 380 kg/m³ 0,46 56 MPa 150 mm 3,0 % 6,0 % 

100 % 380 kg/m³ 0,47 59 MPa 150 mm 1,8 % 7,0 % 



23 maart 2015 

UITVOERING WIJKT NIET AF VAN KLASSIEKE UITVOERING 

– AANLEG INDUSTRIËLE TOEGANGSWEG 



• Vergelijkbare resultaten in TETRA-

project 

• 20% tot 40% vervanging grof granulaat 

in samenstelling voor BF en voor 

lineaire elementen: eisen weerstand 

tegen afschilfering (B6-B10) steeds 

gehaald, in vele gevallen ook eisen 

voor B1-B5 

 

WEERSTAND TEGEN AFSCHILFERING 



Testcases met hogere vervangingspercentages zijn mogelijk 

Waterhuishouding is zeer belangrijk 

Voldoende hoog luchtgehalte garandeert weerstand tegen afschilfering 

Kwalitatief (hoogwaardig) betongranulaat leidt tot kwalitatieve toepassingen, 

een uitbreiding van toepassingsdomein (vb. naar fietspaden) en hogere 

vervangingspercentages zijn zeker mogelijk 

WAT IS MOGELIJK? 



• Betongranulaat speelt een belangrijke rol in de circulaire economie: niet alleen door 

vermindering van transport, maar ook door beter landbeheer en meer behoud van natuurlijke 

grondstoffen 

• Kwaliteit van (hoogwaardig) betongranulaat door goede voorsortering, aangepast beheer en 

kwaliteitscontrole 

• Kwaliteit van (wegen-)beton door homogene kwaliteit van betongranulaten, goede 

waterbeheersing, respecteren van de regels van de kunst betreffende afschilfering 

• Momenteel in SB250: toegelaten om 20% van grof granulaat te vervangen door hoogwaardig 

betongranulaat voor lineaire elementen en onderlagen in beton 

• Proefprojecten hebben mogelijkheid tot uitbreiding aangetoond: hogere 

vervangingspercentages en andere toepassingen, zoals fietspaden, industriële 

verhardingen,… 

BESLUIT 



Hartelijk dank voor jullie aandacht! 


