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INLEIDING 

gebruiken van materialen uit constructies die 
niet meer naar behoren vervullen t.b.v. nieuwe 

constructies, is zo oud als de beschaving zelf, zoals 
(gelimiteerde) documentatie tiit de Egyptische, Griekse en 
Romeinse tijd ons bericht. 
Meer recent werd in Nederland na de le wereldoorlog al 
korrelbeton (d.w.z. beton ,met toeslagmateriaal van een 
korrelgrootte, 7-23 mm, verkregen uit gesloopt en gebroken 
baksteen-metselwerk) gebruikt voor woningbouwcomplexen in 
Amsterdam (Watergraafsmeer, betondorp), Rotterdam en den 
Haag door de Haagse architect Greve (1). Sinds 1946, na de 
2e wereldoorlog dus, werd dit materiaal, gstort in een 
gestandaardiseerde bekisting onder de naam •systeem 
korrelbeton• op grote schaal gebruikt door N.V. 
Aannemersbedrijf v/h P.A. van Wijnen (Dordrecht) voor 
woningbouw. Tot ~inde 1967 werden ca. 14000 van zulke 
korrelbetonwoningen gebouwd, vnl. in Dordrecht, Arnhem, 
Nijmegen, den Haag, en Rotterdam (1). Hierbij werd na 1962, 
toen het bouwpuin van de 2e wereldoorlog opraakte, het 
gebroken metselwerkpuin meer en meer vervangen door 
lavaliet. 
In W.Duitsland (en in mindere mate in Engeland) werd na de 
2e wereldoorlog op grote schaal het (vnl. baksteenmetsel
werk) puin van de 2e wereldoorlog gebruikt voor nieuwbouw en 
werd in de jaren 1948-1950 uitgebreid onderzoek hieraan 
verricht (2,3) mede waardoor in 1949 en 1951 de normbladen 
DIN 4163 'Ziegelsplittbeton, Bestimmungen für Herstellung 
und Verwendung' en DIN 4232 'Richtlinien für die Ausführung 
geschütteter Leichtbetonwände' verschenen. Tot 1968 werd in 
W.Berlijn nagenoeg uitsluitend gebouwd met dit 'baksteen
split'. Incidenteel worden nog steeds 'Hohlblocksteinen• van 
dit materiaal gemaakt. Men onderscheidde dus in W.Duitsland 
dicht-baksteenpuinbeton en poreus baksteenbeton (of korrel
beton). Thans schijnt men in O.Duitsland weer veel aandacht 
te besteden aan metselwerkpuinbeton. 
In de laatste 15 jaren werd in Amerika, op economische 
gronden het hergebruik van betonwegenpuin t.b.v. nieuwe 
betonwegen, op dezelfde plaats als de oude, ontwikkeld 
evenals de recuperatie van asfaltbetonwegen. 
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De laatste 5 jaren is in Nederland door een combinatie van 
factoren meer en meer aandacht gekomen voor het hergebruik 
van afvalstoffen waaronder dat van bouwpuin. Men realiseert 
zich dat: 
- De grote bouwexplosie van de jaren 1945-1960, met toe

nemend gebruik van beton als bouwmateriaal, niet zoveel 
langer meer z'n functies zal vervullen en om economische, 
soçiale of technische redenen geheel of gedeeltelijk zal 
moeten worden vervangen door aan deze tijd aangepaste bouw
objecten. 

- Het afvoeren van gesloopte materialen naar stortplaatsen 
steeds kostbaarder wordt, niet alleen door het transport 
zelf maar ook door te betalen startgelden. 

- Nieuwe toeslagmaterialen voor beton, zoals zand en grind, 
steeds schaarser worden doordat het uitgeven van ontgron
dingsvergunningen door de overheden steeds beperkter 
wordt. (onder het motto 'Nederland is met veel moeite en 
kosten uit het water herrezen, moeten we nu met opnieuw 
veel moeite en kosten Nederland weer tot water maken?') 

- In dichtbevolkte gebieden waar juist gebrek is aan zowel 
stortruimte als gebrek komt aan toeslagmaterialen voor 
beton, is enerzijds geen plaats meer voor stortplaatsen en 
wordt anderzijds het verkrijgen van toeslag door grote 
transportafstanden en de toenemende drukte op (vaar)wegen, 
steeds kostbaarder en waarbij overlast door geluid en stof 
steeds onaanvaardbaarder wordt. 

Op grond van voorgaande is men zich ook van overheidswege 
op stelselmatige wijze gaan afvragen hoe een optimum aan 
economische en milieuvriendelijke mogelijkheden kan worden 
opgesteld waarbij het voor de hand ligt zich in de eerste 
plaats af te vragen wat men kan gaan doen met het bouwpuin. 
Aldus ontstond de doelstelling 'Hergebruik van bouw- en 
sloopafval als nieuwe grondstof'. Het is de bedoeling van 
dit overziehtsrapport de huidige stand van zaken op dit 
gebied samen te vatten. Hierbij worden definities gehanteerd 
als hieronder vermeld: ,, 

~--;,fin i ti~:_// 
\ 

' ---------Bo-uw ên sloopafval: afval dat vrijkomt bij respectievelijk 
het bouwen, renoveren en slopen van 
woningen, bedrijfsgebouwen, openbare en 
overige gebouwen, wegen en kunstwerken. 
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Puin 

Granulaat 

Kringloopbeton 

Moedermateriaal 

Massa vergruizelde steen ontstaan door 
afbraak- of verwoestingsprocessen. 
N.B.: Men kan dus spreken van 

grindbetonpuin 
baksteenpuin 
betonpuin 
kalkzandsteenpuin 
keramisch puin 
gipspuin 
glaspuin 
natuursteenpuin 
metselwerkpuin 

Materiaal met korrelige structuur. 
N.B. puin kan door verwerking in een 

granulaat worden omgezet. Men kan 
dus spreken van grindbetongranu
laat, baksteengranulaat etc. 

Beton waarbij het toeslagmateriaal 
geheel of gedeeltelijk bestaat uit 
grindbetongranulaat, verkregen van 
grindbetonpuin afkomstig van bouw- en 
sloopafval. 

Oorspronkelijke materiaal voor dit 
gesloopt werd tot puin en verder 
vergruisd tot granulaat. 
N.B. Men kan dus spreken van 'moeder

beton' • 

Al naar grootte, vorm, samenstelling en hardheid worden 
steenachtige brokken, korrels of poeders gebruikt voor legio 
doeleinden. Al deze 'korrels' komen, voordat er technolo
gische aanpassing heeft plaats gevonden, uit de bodem, die 
steeds schaarser ontgronding toelaat. De vraag is daarom 
geworden of afvalstoffen, na ev. technologische aanpassing 
als vervangingsmiddel kunnen dienen voor de thans gebruikte 
'bodemkorrels'. De volgende vraag is dan hoe het staat met 

' 
het aanbod t.o.v. de vraag en of economische vervanging moge-
lijk is. 
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Tabel 1 geeft een globaal overzicht van aanbod en vraag op 
kwalitatieve grondslag (soorten), waarbij de vraag vnl. is 
toegespitst op bouwkundige toepassingen onder opgave of 
verontreinigingen in het vervangende natuurlijke aanbod van 
belang zijn. 

Tabel 1. Vraag en aanbod van soorten steenachtige 'korrel'
materialen 

Aanbod (in Nederland) 

1. Natuursteen 

1.1. riviergrind (teruglopend) 

1.2. rivierzand (teruglopend) 

1.3. zeegrind (oplopend} 

1.4. zeezand (oplopend} 

1.5. steenslag (teruglopend} 

2. Korrels uit afvalstrar.en 

2 .1. bouw-, sloopafval (incl. \vegen) 

2. 2. bouwplaatsafval (en van beton
mortelcentrales) 

2. 3. mijnsteen en afvalklei 

2.4. slakken 

hoo::rovenslak 

staalslak 

fosfoslak 

vuilverbrandingsslak 

kolenslak, sintels 

2. 5. vliegas 

2. 6. havenslib 

2. 7. rioolwaterzuiveringsslib 

2. 8. chemiegips 

2. 9. agrarisch afval 

3. Kunstkorrels uit vnl. afvalstoffen 

3. 1. gesinterde vliegaskorrels 

3./.. gesinterde mijnsteenkorrels 

3. 3. koudgebonden vliegaskorrels 

3.4. gesinterde klei/leisteenkorrels 

Vraag (in Neder land) 

(gelet op vervansend aanbod 1) 

1. toeslag voor betonconstructies 

2. toeslag voor betörwegen 

1. toeslag voor asfal t.wegen 

4 • wegfu.I"èeringen 

5. wegdrainage 

6. grondstabilisatie 

7. ophOO<Jzarrl 

8. lage kwaliteit bindmiddel 

(masonry-ce.rrent of voor grond

stabilisatie) 

belang van 
verontrei
nigingen 

ja 

ja 

weinig 

weinig 

nauwelijks 

ja 

niet 

ja 

9. kustbescherning of rivier/ niet 

kanaalbescherming 

10 zinkstukken niet 

11 ballast voor spcxxwegen niet 

12 ballast voor platte daken niet 

13 thermische reservoires voor niet 

energieopslag 

14 filterbedden bij afvalwater- nauwelijks 

behandeling 

15 kunsneest voor diverse grond- niet 

soorten 

16 neutraliseren van zure grond niet 

of zuur water 

17 platen, blokken, stenen 

( gevelbekleding) 

18 breuksteennetselwerk 

nauwelijks 

ja 



Indien aanbod l uit tabel l vervangen wordt door aanbod 2 en 
3, is het in de eerste plaats van belang de hoeveelheden te 
kwantificeren die verkregen kunnen worden, gerekend de 
plaats en situatie van de verwerkingsinrichting van het 
afvalmateriaal. 
Van belang is bijv. niet zozeer de hoeveelheid bouw- en 
sloopafval in Nederland, maar die in de naaste omtrek, en de 
provincie waar de verwerkingsinrichting staat, dan wel dat 
deze verplaatsbaar is in welk geval dit punt van iets minder 
belang is. Over het algemeen blijkt dat in steden ca 1/4 a 
1/2 ton bouw- en sloopafval per inwoner per jaar vrijkomt. 
Het volgende belangrijke punt is de verontreinigingen te 
kennen die voor bepaalde toepassingen van belang zijn (~ie 

tabel l waar dit kwalitatief is vermeld). Het verwijderen 
van bepaalde verontreinigingen is immers veelal een kostbare 
zaak die tevens tot goede kwaliteitsbewaking noopt. 
Bijv. bij het bteken van bouwpuin zal in vele gevallen de 
korrels > ca 4 mm direct toepasbaar zijn als toeslag
materiaal voor beton, de korrels < 4 mm echter niet; 
hiervoor moeten de verontreinigingen worden verwijderd dan 
wel een toepassing worden gezocht waar deze nauwelijks of 
niet van belang zijn (4). Men dient zich in dit opzicht ook 
de bron van het afvalmateriaal te realiseren. Zo zal 
betonpu~~ afkomstig van betonwegen practisch "schoon" zijn, 
dat van gebouwen veel minder "schoon". Men zal zich evenwel 
moeten realiseren dat er altijd materiaal over zal blijven, 
dat niet meer kan worden gebruikt, zodat een eigen stort
plaats bij een (vaste) verwerkingsinrichting noodzakelijk 
is. Voor grote stukken . bouwpuin kan men zich afvragen of 
deze niet gebruikt kunnen worden voor kust- of oever
bescherming of, na enige bewerking als gevelbekleding 
(platen, blokken, stenen). Bij breken van bouwpuin dient men 
na te gaan of na het voorbreken niet een deel direct 
gebruikt kan worden, in bijvoorbeeld filterbedden (2-10 cm) 
of als ballast bij spoorwegen of op platte daken (2-6 cm). 
Het bijplaatsen van een extra zeef is veelal economischer 
dan het nabreken van puin. T.a.v. de fijnste fracties kan 
worden overwogen dit direct te gebruiken als kunstmest of 
voor het neutraliseren van zuur water of zure grond, dan wel 
door malen het geschikt te maken voor toepassing als een 
lage kwaliteit bindmiddel bijvoorbeeld voor grondstabili
satie en ev. als "masonry-cement". 
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Wat de aanbodzijde betreft, dient in de omgeving van de 
verwerkingsplaats van bouw- en sloopafval eveneens te worden 
gelet op andere bronnen voor het verkrijgen van de steen
achtige "korrels", mede met het oog op hiervoor vermelde 
toepassingen. 
Op de bouwplaatsen is over het algemeen veel afval of 
uitschot aanwezig (5). Voor de materialen betonspecie, 
prefab. betonelementen, rioolbuizen, trottoirtegels, en -
banden bedraagt dit percentage ca. 5-10% van de verwerkte 
hoeveelheden, voor baksteen en dakpannen evenals voor 
bouwblokken ca. 10~15%. Bij betonmortelcentrales is sprake 
van spoelwater en restbeton (6), waarbij wat het eerst
genoemde betreft het dan gaat om de restanten uit de spoel
bakken. Gemiddeld wordt aangenomen dat per truckmixer, 
ongeacht de inhoud, 0,5 m3 betonmortel per dag wordt 
teruggebracht naar de betonmortelcentrale, wat hier een 
groot probleem is, gezien de hoge extra kosten die 
verwerking (tot schone toeslag) met zich meebrengt. 

In Z-Limburg waar een verwerkinqsinrichting is opqericht. :l.eeft 
zeker het mogelijk hergebruik van mijnsteen hebben gere
aliseerd, zodat het onnodig lijkt hier verder op in te 
gaan (toeslagmateriaal voor beton, opslagmateriaal, 
wegfunderingen, baksteenfabricage, lichte toeslag, etc.). 

Afvalklei van keramische industrie en van papierfabrieken 
kan in dit verband eveneens worden genoemd. Nader op alle 
mogelijke overige afvalstoffen ingaan, valt buiten het 
bestek van dit rapport; volstaan wordt te verwijzen naar 
lit (7 t/m 11) en speciaal naar lit (12) gezien de strakke 
evaluatie die in dit artikel wordt gevolgd om via initiele, 
technische, economische, milieu-technische en resulterende 
toetsing te komen tot de beste mogelijkheden voor toepassing 
van afvalstoffen als toeslagmateriaal voor verkeerswegen. 
Tabel 2 geeft tenslotte nog een kort samenvattend overzicht 
van enige mogelijkheden van afvalstoffen. 
In het navolgende zal thans worden ingegaan op de eigenlijke 
inhoud , te weten het hergebruik van bouw- en sloopafval 
als toeslagmateriaal voor beton. 
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HERGEBRUIK VAN BOUW- EN SLOOPAFVAL ALS TOESLAGMATERIAAL VOOR 
BETON 

Tijdens het slopen wordt direct reeds afgezonderd: 

20 vol.% van het hout 
90% van het staal 

100% van het zink 
100% van het lood 
100% van het koper 

Het overblijvende bouw- en sloopmateriaal afkomstig uit de 
woningbouwsector blijkt weinig te verschillen wat samen
stellende delen betreft, wanneer de provinciale afkomst van 
het afval wordt beschouwd, zoals uit tabel 3 blijkt. In het 
Westen werd blijkbaar in de oudere woningbouw wat meer 
metselwerk gebruikt dan in het Zuiden van Nederland. 

Tabel 3. Samenstelling in % m/m van bouw- en sloopafval van 
de woningbouw in Nederland (13) 

samenstelling 

metselwerk 
beton 
overig puin 
dakpannen 
teerhoudend materiaal 

hout 
staal 
rest 

totaal (2) 

hoeveelheid (t/j) in 1977 

Nederland 
(gem.) 

62 
--" > 24 

6,1 
2,3 
0,15 

--' o 4 f 7 
___...:, 0, 5 

0,7 

100 

6.100.000 

N.Brabant Limburg 

54,9 54,1 
31,3 32,8 
6,4 6,07 
2,15 2,24 
0,12 0,1 
4,3 4,04 
0,04 0,04 
0,79 0,61 

100 100 

1. 480.000 609.000 

Een onderzoek van S.V.A. (14) vermeldt als samenstelling van 
stortplaatsen in N. en Z.Holland en in Utrecht van bouw 
en sloopafval de volgende samenstelling; (zie tabel 4). 
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Tabel 4. Samenstelling bouw en sloopafval op stortplaatsen 
(14) 

niet brandbaar 

metselwerkpuin 
grond 
betonpuin 
asfalt 
metalen 

vol.% 

24 
19 
10 
1,5 
1,5 

56 

brandbaar vol.% 

hout 17,5 
kunststof 2,5 
diversen (kalk, stro 
papier, textiel) 10 
overig (huishoudelijk, 
bedrijfsafval 14 

44 

Aan de hand van oudere bestekken werd berekend (14) dat 
gemiddeld in Nederland de woningen van voor 1950 ca 60 ton 
roetelwerk en 5,5 ton beton bevatten, die na 1950 ca 58 ton 
metselwerk (metselsteen en kalkzandsteen) en ca 48 ton 
beton. Van andere gebouwen dan woningen zijn op basis van 
het bodemgebruik in woongebieden,gekoppeld aan de sterfte
kans, geschat dat het sloopafval van gebouwen 2,8 maal dat 
van woningen bedroeg, waarbij het percentage beton en metsel
werk thans 70:30 bedraagt en verwacht wordt dat deze 
verhouding in de toekomst zal stijgen tot 90:10 in de jaren 
2050-2059. Op deze wijze is een raming van te verwachten 
metselwerk en betonpuin gemaakt als weergegeven in fig. 1. 
( 15) • 

Wat het bitumineuze afval van asfaltwegen betreft wordt aan
genomen dat er 70% van de wegen in asfalt is uitgevoerd, dat 
de levensduur van een wegdek ca 10 tot 15 jaar bedraagt, dat 
binnen de bebouwde kom zich ca 24 km2 en buiten de 
bebouwde kom zich ca 270 km2 bevindt, waaruit dan volgt 
dat er 38000 ha asfalt aanwezig is. 
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Figuur 1. Samenvatting van de ramingen van metselwerk- en 
betonpuin als gevolg van verbouwingen en van 
sloop van gebouwen, minimum- en maximumramingen 
in mln tonnen per jaar (15} 
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Daar de landwegen <5 m breedte minder onderhoudsbehoefte 
geacht worden te hebben komt (15) tot een schatting van ca 
150.000 ton asfalt per jaar, dat evenwel volgens het 
Rijkswegenbouwlaboratorium een te lage schatting is. 
Dit instituut komt op een orde van grootte van 600.000 ton 
(zie tabel 2,3). 
Uit fig.l blijkt dat op zeer lange termijn gezien het bouw
en sloopafval nagenoeg de gehele behoefte aan grind kan gaan 
dekken. 
Op kortere termijn is dit zeker niet het geval daar de 
komende 10, resp. 20 jaren op ca 5 à 7.106 ton, resp. 6,5 
a 8,5.106 ton mag worden gerekend bij een geschat 
grindverbruik van ca 20.106 ton; zie overigens ook lit. 
(16). Daarbij zal bijv. in 1990 ca 1.106 ton uit onze 
rivieren komen en mogelijk nog ca 4.106 uit zee, de rest 
zal uit import moeten komen. Fig. 2 geeft een overzicht van 
de marktstruktuur van zand en grind in 1979 (17). 

Bij het breken van aangevoerd bouwpuin zijn een aantal 
aspecten van belang die hier slechts worden vermeld daar ze 
buiten het onderzoek vallen. 
- door verwerking van bouwpuin is een ruimtelijke besparing 

mogelijk van ca 40% t.o.v. het totale bouw- en sloop
afvalpakket 

- veelal zullen om milieutechnische redenen voorzieningen 
dienen te worden getroffen tegen stof- en geluidsoverlast 

- breken van puin en hergebruik hiervan is uit sociaal
psychologisch oogpunt een goede zaak 

- het verwerken van puin is een relatief schone aangelegen
heid zodat plaatsing van puinbrekers kan geschieden op 
bestaande industrieterreinen. 

- het directe energieverbruik van een puinverwerkings
installatie bedraagt ca 45-55 MJ/t gebroken puin (18), 
zodat de transportafstand bepalend is voor de economie. 
Bij de menging van betonspecie betekent vervanging van 
grind door gebroken puin een toename van het energie
verbruik van 1,9 MJjm3 betonspecie tot 3,5 MJ/m3 
betonspecie (18) 
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een puinbrekerinstallatie is in principe behoorlijk 
bedrijfszeker~ de onderdelen zijn relatief eenvoudig en 
berusten op zeer lang bekende technieken; ev. storingen 
zullen een lokaal karakter hebben en niet tot grote 
stagnaties aanleiding behoeven te geven. Wel is een 
puinbreker een vrij specialistische installatie zodat een 
ev. verandering van soort bouw- en sloopafval tot pro
blemen kan leiden; een dergelijke verandering is echter in 
veel gevallen jaren van te voren te voorspellen. Wel dient 
bij een verwerklngsinstallatie rekening te worden gehouden 
met ev. verwijdering van verontreinigingen. 

- er is geen sprake van grondstofbezwaren door de inzet van 
gebroken puin i.p.v. grind in de diverse toepassingen. 

- een puinbreekinstallatie biedt werkgelegenheid, veelal tot 
6 a 7 man bij een capaciteit van ca 160.000 t/jr. 

3.1. Randvoorwaarden bij gebruik van bouw- en sloopafval als 
toeslagmateriaal van beton 

Alle materialen gebruikt voor de bereiding van beton dienen 
te voldoen aan de eisen die direct of indirect zijn gesteld 
in de betonvoorschriften. Deze eisen betreffen zowel de 
korrelverdeling als de mogelijk aanwezige verontreinigingen. 
Genoemd kunnen worden: 
- het gehalte aan korrels < 63 urn mag voor zand en grind 

niet groter zijn dan resp. 2% en 1% m/m van de gedroogde 
massa. 

- Het gehalte aan met de hand te verpulveren bestanddelen 
mag voor zand en grind niet meer bedragen dan 0,1% m/m van 
de gedroogde massa. De verbrijzelingswaarde (crushing 
value) kan inzicht geven in de korrelsterkte. 

- Organische stoffen in het zand mogen geen sterker 
verkleuring geven dan óverèenkomend met de kleur van een 

oplossinq van 0,25g Kaliumdichramaat in 100 ml geconcentreerd zwavelzuur 
(1,84 mgjmn3) 

- Het gehalte aan in water oplosbare chloriden mag niet meer bedragen dan: 

soort beton 

zand (%) 

grind (%) 

gewapend beton 

0,1 
0,05 

-13-
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In de Amerikaanse voorschriften wordt het toelaatbare 
Cl--iongehalte uitgedrukt in % t.o.v. het cementgewicht 
(~/m}; voorspanbeton 0,06%, gewapend beton in vochtige 
toestand en blootgesteld aan contact met Cl 0,10%, idem 
maar niet blootgesteld aan chloriden 0,15%, tenslotte 
wordt t.a.v. gewapend beton dat droog blijft geen limiet 
gesteld. 

- Het toeslagmateriaal mag niet gevoelig zijn voor alkali
toeslagreactie. Glas afkomstig uit sloopafval is hier wel 
gevoelig voor. 

- Het toeslagmateriaal mag niet teveel zwavel of gips be
vatten. Gelet op bijv. NEN 3212 (sintels} zou het gehalte 
aan in zuur oplosbare sulfaten en sulfiden berekend als 
S03 niet meer mogen bedragen dan 1% van de gedroogde 
massa. 

- In verband met het bindingsproces van cement mogen geen 
suikers, fosfaten en zinkverbindingen aanwezig zijn. 
Practisch zou kunnen worden gesteld dat het gehalte 
hieraan niet groter mag zijn dan bijv. 10 mg/1 in het 
mengwater van de specie. 
In de verschillende landen wordt overigens iets ver
schillend gedacht over het effect van de verschillende 
verontreinigingen zoals hiervoor genoemd, waarop in 3.2 
nader wordt ingegaan. 

3.2. Verontreinigingen in granulaten uit bouw- en sloopafval, 
gebruikt voor beton (19} 

Er is nog geen overeenstemming betreffende het toelaatbare 
gehalte aan verontreinigingen in toeslagmaterialen gebruikt 
in beton. Onder 3.1 worden een aantal Nederlandse eisen 
vermeld en tevens enige aanduidingen gegeven t.a.v. stoffen 
waarvoor de Nederlandse voorschriften nog geen informatie 
geven. Tabel 5 geeft een samenstelling van toelaatbaar 
geachte waarden zoals er in de normen van verschillende 
landen voorkomen dan wel uit onderzoek zijn gevolgd (19-1}, 
ongerekend het feit dat men bij de uitgangsmaterialen ook 
bedacht moet zijn op radioactiviteit en giftigheid. 
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Tabel 5. Gegevens van toelaatbaar geachte waarden van 
verontreinigingen in toeslag voor beton (% m/m 
t.o.v. toeslag tenzij anders aangegeven) 

verontreinigingen 

gips: so3 gehalte 
(1% SOJ=2,1%CaS04} 
in water oplosbare 
chloriden (%) 
organische stoffen 
vinylacetaat verf 
vlekvormende bestanddelen 
zwavel, uitgedrukt als S03 
asfalt 
hout 
grond 
suikers, fosfaten, zink 
korrels < 63 urn 
glasgehalte, samenhangend 
met fijnheid 

gegevens uit voorschriften/ 
literatuur 

0,5-2,5 afhangend van grootte 

0,55-0,15 

< Gardner kleurenschaal nr 11 
0,2 vol.% 
vlekindex 60 (ASTM C331-44) 
1% (sintelnorm) 
2 vol.% 
4 vol.% 
5 vol.% 
10 mg/1 in mengwater beton 
2% 
ASTM onderzoek alkalitoeslag 
reacties, crushing value (BS, 
ASTM) 

Als verontreinigingen worden aangeduid (19-3): 
elk materiaal in het te vergruizen sloopmateriaal dat na
delige invloed heeft op de eigenschappen van het kringloop
beton dat het vergruisde sloopmateriaal als toeslag bevat. 
Bij nadelige invloeden op de eigenschappen van kringloop
beton kan men denken aan: 
- gereduceerde duurzaamheid 

van hulpstoffen 
- vernieling door expansie 

- corrosie van de wapening 
- gereduceerde sterkte 
- verminderde hechting aan 

wapening. 

- slecht voorspelbaar gedrag 

gereduceerde consistentie/ 
verwerkbaarheid 
verhoogde w/c-factor 

- verkleuringen 
- verhoogde krimp en kruip 

Bronnen en soorten verontreiniging in bouw- en sloopafval 
t.a.v. het hergebruik in kringloopbeton kunnen worden 
gelieerd aan betonpuin enerzijds en de overige puinsoorten 
anderzijds, z ie tabel 6. 
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Tabel 6. Bronnen en soorten verontreiniging (19-2) 

bron 

1. in het gesloopte 
beton 

soort 

1.1. wapening 
1.2. in het gesloopte beton gebruikte 

hulpstoffen 
1.3. chemische verontreinigingen 

(olie, dooizouten, etc.) 

2. in de constructie 2.1. metalen (aluminium, koper, lood, 
zink etc.) 

ad 1.2. Wapening 

2.2. baksteen en kalkzandsteen afhan
kelijk van kwaliteit en hoeveel
heid 

2.3. hout 
2.4. gips 
2.5. glas 
2.6. kunststoffen (incl. coatings en 

verf) 

Het valt niet aan te nemen dat aanmerkelijke hoeveelheden 
wapening in het granulaat achter zullen blijven, daar men 
door magnetische scheiding dit verwijdert mede om de breek
en tranportapparatuur te beschermen tegen mogelijke schade. 
Kleine achtergebleven hoeveelheden zijn meestal niet schade
lijk doch kunnen vlekvorming veroorzaken en oppervlakte
schade t.g.v. corrosie van dit staal vooral als chloriden 
aanwezig zijn. Het is onwaarschijnlijk dat zoveel staal 
achterblijft dat dit de dichtheid van het kringloopbeton of 
de verwerkingsmogelijkheden hiervan daadwerkelijk zal 
beïnvloeden. 

ad.l.2. Hulpstoffen 
Veel soorten hulpstoffen kunnen zich in het te slopen beton 
bevinden (zie NEN 3532 - Hulpstoffen voor mortel en beton -
indeling, benamingen en definities). Met uitzondering van 
chloriden is het nagaan hiervan een moeilijke zaak die 
kennis en ervaring vereist. Meestal zullen interacties 
hebben plaatsgevonden tussen hulpstof en cement, zodat ook 
bij blootstelling aan water (wasprocessen) de hulpstof 
nauwelijks te verwijderen is. 
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Mogelijk nadelige effecten kunnen ontstaan door beïnvloeding 
van de werking van ev. (andere) hulpstoffen die aan het 
kringloopbeton worden toegevoegd (bijv. luchtbelvormers) of 
door veranderingen in bindings/verhardingssnelheid. 
Eenvoudige proefjes kunnen hierover uitsluitsel geven. 
Normaliter zal geen invloed worden gevonden. Lange termijn
effecten door deze vorm van verontreiniging zou corrosie van 
de wapening kunnen betreffen. Sloopbeton dat chloriden bevat 
dient niet te worden gebruikt indien met het hiervan af
komstige granulaat kringloopbeton wordt vervaardigd dat 
wordt voorgespannen, een geringe betondekking zal krijgen 
dan wel zink of aluminium contact maakt met het nieuwe 
beton. 

ad 1.3. Chemische verontreinigingen 
Beton afkomstig van wegen en bruggen waar regelmatig 
dooizouten zijn gebruikt zal aanmerkelijke hoeveelheden 
chloride kunnen bevatten, zodat dezelfde reserve geldt als 
hierboven vermeld. Beton dat regelmatig is blootgesteld aan 
zeewater of in de spat-zone gesitueerd was dan wel dat in 
contact was met bepaalde soorten grondwater en soms 
oppervlaktewater kan hoge gehalten aan chloriden en sulfaten 
bevatten (voor bespreking van laatstgenoemde, zie 'gips'). 
Olieverontreiniging kan functioneel zijn (bijv. door 
oppervlaktebehandeling van beton met lijnolie) of toevallig 
(auto's, garages, betonvloeren, waarop zich machines 
bevinden). Over het algemeen zal het alleen het oppervlak 
van het beton hebben verontreinigd en zal het slechts als 
sporen terugkomen in het hiervan vervaardigde granulaat. 
Alleen bij zeer sterke verontreiniging kan interactie 
optreden met hulpstoffen toegevoegd aan het kringloopbeton 
of veranderingen in het bindingspatroon hiervan geven. 
Zoiets kan worden nagegaan met eenvoudige voorproeven. 

ad 2.1. Metalen 
Non-ferro metalen in sloopafval ZlJn vnl. aluminium 
(dopjes), zink (dakgoten), incidenteel ook lood en koper
resten (sanitair) en messing en brons (bevestigings
middelen) . Gezien de waarde hiervan mag worden aangenomen 1 

dat de hoeveelheden te gering zijn om invloed te hebben op 
de eigenschappen van beton. Koper, messing en brons hebben 
overigens geen invloed op de duurzaamheid van beton, zink en 
aluminium evenwel geven problemen doordat in contact met 
verse kringloopspecie H2-belletjes ontstaan die tot 
verhoogde porositeit aanleiding kunnen geven. 
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Aluminium kan in verhard beton aanleiding geven tot scheur
vorming (t.g.v. corrosie) indien in grote hoeveelheden 
aanwezig. 

ad 2.2. 
Aanwezigheid van veel baksteen (of kalkzandsteen) granulaat 
in kringloopbeton geeft in feite lichtbeton, wat op zich dus 
geen bezwaar hoeft te zijn voor niet te hoge betonkwaliteit. 
Deze soorten granulaat hebben echter hoge porositeit wat kan 
leiden tot consistentie- of verwerkbaarheidsproblemen, 
indien hiervoor niet wordt gecompenseerd. Volumieke massa, 
porositeit, elasticiteitsmodulus, krimp en kruip worden 
heinvloed door het percentage van deze granulaten op ongveer 
gelijke wijze als dit bij lichte beton het geval is t.a.v. 
de soorten toeslagmateriaal die hierin worden gebruikt. 
Voor sommige steensoorten dient uitdrukkelijk te worden 
gewaarschuwd, nl. de vuurvaste stenen gebruikt bij ovens 
(periclaas-stenen) doordat de perielaas in beton kan 
hydrateren en zo het kringloopbeton uit elkaar drukt. 
Hetzelfde geldt in feite t.a.v. sloopmaterialen afkomstig 
van door brand beschadigde bouwwerken daar deze (ongebluste) 
kalkpitten kunnen opleveren die eveneens na hydrateren door 
expansie voor vernieling van het verharde kringloopbeton 
verantwoordelijk kunnen zijn. Het is daarom van belang de 
bron van het bouw- en sloopafval te kennen. 
Aanwezigheid van klei en andere fijne delen of stof (2-60 
urn) op het granulaat kan de hechting van de matrix op 
dezelfde nadelige wijze heinvloeden als bij grind als 
toeslag het geval is. Volgens BS 882: 1973 geldt t.a.v. deze 
verontreinigingen als toelaatbaar: < 15% m/m indien aanwezig 
in gebroken steen van zandkorrelgrootte, < 3% m/m indien 
aanwezig in gebroken of natuurlijk grindzand en < 1% m/m 
indien aanwezig in grove toeslag (vergelijk de Nederlandse 
norm: delen < 63 urn:' 2% m/m in zand en ' 1% m/m in grind). 
De ASTM C33-78 laat toe 5% m/m in zand en 1% m/m in grind 
voor materiaal <75 urn voor normaal beton en 3% m/m in zand 
dat goede slijtweerstand moet hebben (wegenbeton). 
Kleikluitjes en andere met de hand fijn te wrijven kluitjes 
zijn hier toelaatbaar tot 3% in zand en 2-10% in grove 
toeslag afhangend van waarvoor het beton zal worden 
gebruikt. Overigens zijn de diverse proeven waar deze 
cijfers uit volgen niet direct vergelijkbaar. 

-18-



Tenslotte zij nog gewezen op de nadelig~ invloed van 
stukjes (steen)kool in de toeslag t.g.v. de zwelling die 
het in beton kan ondergaan (harde kooldelen ~ 1/4% wordt 
aanbevolen) terwijl koolstof in grotere hoeveelheden de 
verharding verstoort. Mica-verontreinigingen zijn uit den 
boze daar tijdens de verharding van het beton de mica door 
chemische omzetting overgaat in andere vorm (muscovite is 
gevaarlijker dan biotiet). Tevens beïnvloedt het de 
w/c-factor in nadelige zin. Overigens gelden t.a.v. deze 
soort verontreinigingen de in de normale betontechnologie 
geldende regels zodat er hier niet verder op wordt ingegaan. 

ad 2.3. 
Hout kan een potentiele verontreiniging worden genoemd en 
sortering hierop (bijv. op basis van massaverschillen is 
gewenst opdat het granulaat slechts verwaarloosbare gehalten 
hout(afval) bevat. Hout in beton is ongewenst door de 
zwelling bij vochtig worden en door de ontleding t.g.v. 
alkalien in het beton. Sterkere verontreiniging door 
hout(vezel/stukjes/zaagsel) heeft ook nadelig invloed op de 
binding en op de eerste sterkteontwikkeling van het 
kringloopbeton. 

ad. 2.4. 
Gips is de meest gevreesde verontreiniging in granulaat, het 
kan afkomstig zijn van pleisterwerk of van gipswanden 
(gipskarton platen, gipsblokken). Daar gips een zwak 
materiaal is zal het vnl. voorkomen in de vorm van fijne 
korrels. Verwijdering van de korrels (< 4 mm) uit het 
granulaat verlaagt niet alleen sterk het gipsgehalte doch 
reduceert eveneens in sterke mate de waterabsorbtie. 
Overigens kan gips door wassen worden verwijderd, terwijl de 
grotere brokken door scheiding op basis van massaverschillen 
verwijderd kunnen worden. 
Gips is gevaarlijk door expansieve reacties met bestanddelen 
uit het verharde cement, zgn. ettringietvorming, m.a.w. 
sulfaataantasting. Deze vorm van aantasting is systematisch 
bestudeerd en heeft bijv. geleid tot voorschriften t.a.v. 
max. S03-gehalte (in Nederland max. 1% m/m, zie 3.1). 
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Overigens hangt de schadelijke invloed samen met de 
korrelgrootte van de gipsverontreiniging, zodat sommigen in 
voorschriften voor kringloopbeton hogere waarde willen 
toelaten. Voor Blaine-{oppervlakte) waarden tussen 4 en 
250 cm2;g lijkt de zwelling ongeveer evenredig met de 
logarithrne van de Blaine-waarde {19-4), terwijl bij 
hoogovencernent kringloopbeton de zwelling na enige tijd 
constant wordt, hetgeen voor portlandcementkringloopbeton 
niet het geval is. In geval van hoogovencement {met > 65% 
slak) wordt nl. door de Al2o4=- en Sio3=-ionen uit 
de hydraterende slak samen met ca++-ionen uit het 
hydraterende cernent ondoorlaatbare laagjes gevormd na 3 a 7 
dagen verharden. Overigens kan worden verwacht dat naarmate 
het aandeel beton in sloopafval stijgt {zie inleiding 3) de 
kans op ontoelaatbare gipsverontreiniging toeneemt. 

ad 2.5., Glas 
Vlakglas afkomstig van vensters kan gemakkelijk granulaat 
verontreinigen, scheiding is hier zeer moeilijk door de 
ongeveer gelijke massa hiervan als die van granulaat en van 
beton. Zulke glasafval is potentieel gevaarlijk in 
kringloopbeton doordat het alkali-silica reacties met de 
alkalien uit het beton {Na20, K20) tot gevolg zal hebben 
waardoor het beton uiteengedrukt zal worden door de 
optredende zwelling. Hoewel ook hier de invloed van de 
korrelgrootte van belang is, dient bij ev. aanwezigheid van 
glas de invloed hiervan te worden nagegaan m.b.v. de 
voorschriften van ASTM C295, C227, C342 en/of C586. 
Anderzijds kan worden onderzocht of het cernent een voldoende 
laag alkaligehalte heeft (ASTM C214), bijv. wordt in ASTM 
Cl50 een cement aangeraden met een equivalent alkaligehalte 
{Naz0+0,658 KzO) ~ 0,6% indien gevaar voor alkali-
reactieve toeslagmaterialen aanwezig is. Ook kan {conform 
ASTM C441) een minerale hulpstof worden toegevoegd 
{puzzolanen). Er bestaan dus 4 mogelijkheden om het optreden 
van alkali-toeslagreacties te beperken: 
- elimineren schadelijke bestanddelen 
- gebruik van portlandcement met equivalent alkaligehalte 

~ 0,6% 
- toevoegen van puzzolanen {die onderzocht volgens ASTM 

C441) de schadelijk werking neutraliseren {NB de 
Nederlandse vliegassoorten voldoen over het algemeen niet 
aan deze eisen) 
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- gebruik van hoogovencement (slakgehalte 50-65%) met 
equivalent alkaligehalte ~ 0,9% resp. hoogovencement 
(slakgehalte ~ 65%) met equivalent alkaligehalte ~ 2,0%. 

ad 2.6. Kunststoffen 
Deze vormen veelal slechts een geringe fractie in betonpuin 
en kunnen op basis van massa worden verwijderd. Hoewel 
verschillend in samenstelling zijn ze gewoonlijk inert en 
reageren chemisch niet met betoncomponenten. Enkelen 
degraderen door de alkalien uit het beton doch zo'n 
degradatie is gewoonlijk ongevaarlijk voor het beton. 
Gezien de kleine te verwachten hoeveelheden behoeft over het 
algemeen niet te worden gevreesd voor duidelijke afname van 
sterkte en elasticiteitsmodulus. 
Er zijn echter aanwijzingen dat asfalt (hier dan gerekend 
onder het hoofd kunststoffen) vnl. in sloopmateriaal 
afkomstig van wegen in granulaten een sterk reducerend 
effect heeft op het luchtgehalte van kringloopbeton, zelfs 
zodanig dat toegevoegde luchtbelvormers nagenoeg geen effect 
meer hebben (19-3), terwijl de druksterkte eveneens nadelig 
wordt heinvloed (19-1). 
Ook verf zou een bijzonder nadelige invloed hebben, bij 0,2% 
vol. vinylacetaat daalde de sterkte reeds (19-1) met 15%, 
bij 0,4% met 30% t.o.v. het referentiebeton zonder deze 
verontreiniging. 

Geconcludeerd kan worden dat het meest ernstige gevaar voor 
verontreinigingen in granulaat verwacht moet worden van 
chloriden, sulfaten en glas. Voor de eerste twee bestaan 
(Nederlandse) eisen (zie 3.1), het glasgehalte kan ev. 
microscopisch worden bepaald en waarna ev. kan worden 
gehandeld als aangegeven onder 3.2.5. Zouden tenslotte 
duurzaamheidsaspecten nader van belang zijn, dan geeft 
ASTM E632 (Recommended practice for development of 
accelerated short-term tests for prediction of service life 
of building materials and components) de mogelijkheden 
hiervoor een voorspelling op te stellen. 
Wat de grove fracties > 4 mm van het granulaat, afkomstig 
van bouw- en sloopafval betreft, zal weinig hinder van ver
ontreinigingen worden ondervonden daar tijdens breken de 
genoemde verontreinigingen of wel gemakkelijk uitgezocht 
kunnen worden dan wel in de fijne fracties <4 mm terecht 

-21-



komen. Juist voor deze fracties zal men dus naar toe
passingsmogelijkheden moeten zoeken als vermeld onder 2, dan 
wel processen optimaliseren om verontreinigingen tijdens het 
verwerkingsproces tot granulaat te verwijderen, Dit laatste 
lijkt echter zeer moeilijk t.a.v. chloriden en sulfaten die 
zich immers in de porien van het beton bevinden. Ook glas
afval zal zeer moeilijk verwijderbaar zijn. 
Accepteert men 15% reductie in druksterkte van kringloop
beton door verontreinigingen in het granulaat dan zouden de 
volgende equivalent hoeveelheden verontreiniging in vol.% 
t.o.v. granulaatvolume) in het granulaat toelaatbaar zijn 
(19-1 en -3): 
7% gips, 5% grond, 4% hout, 3% gips, 2% asfalt of 
0,2% vinylacetaatverf. 

3.3. Eigenschappen van granulaten afkomstig uit bouw- en 
sloopafval 

Soorten granulaat 
De samenstelling van granulaten afkomstig uit bouw- en 
sloopafval wordt in de verwerkingsinrichtingen (thans ca 16) 
op verschillende manieren beinvloed, zoals bijv.: 
- het al dan niet accepteren van inkomende materialen. 
- het gescheiden verwerken van bepaalde typen materiaal. 
- het dooreenmengen van soorten materiaal met als doel 

homogeniseren van het mengsel. 

Het granulaat wordt geleverd in verschillende korrel
grootten, zoals bijv.: 
- alleen fijn 
- alleen grof, waarbij de scheiding van fijn veelal bij 5 a 

8 mm ligt 
- mengsels van fijn en grof. 

Elk bedrijf heeft een eigen werkwijze ontwikkeld in 
samenhang met de specifieke apparatuur in dat bedrijf. In 
principe wordt het vervaardigde granulaat afgestemd op de 
vraag waarbij soort materiaal, zuiverheid, korrelgradering, 
maar ook de gewenste kleur een rol kunnen spelen. 
Bij monstertrekkingen op verwerkingsbedrijven is gebleken 
(20} dat reeds op eenzelfde dag binnen een bedrijf grote 
variatie in soorten materiaal aanwezig kan zijn, waarbij dan 
tevens sprake is van verscheidenheid in korrelgrootten. 
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Ook binnen bepaalde soorten steenachtig materiaal kan sprake 
zijn van grote kwaliteitsverschillen, bijv. in baksteen 
tussen 'hard' en 'zacht'. 

Tabel 7. Classiffcatie van granulaat in % m/m bij 
verwerkingsbedrijven van bouw- en sloopafval 

verwerklnqsbedrl ven verwerkl~sbedri · ven 

samenstelling 1 2varLI~s Ln:n t !ag 

6 7 8 ' 

var~ at iles ~inL ~0 Ja~odjcti:s 1 

grindbeton 2-75 97-100 16-33 18-70 5-6 31-44 4-18 2-4 61-91 51-03 45-83 33-93 17-73 8-40 

I ichtbeton 0-2 - - - 1-6 - - 0-1 o-8 - - - - 0-2 

cem . dekvloer o-4 - - - - - 0~3 - - - - 0-9 - -
mortel 3-12 0-2 4-12 6-14 3-11 7-28 7-24 o-3 2-11 1-14 2-4 4-20 7-22 

7 

7-35 

-
-

7-35 

8 

3-17 

0-1 

-
14-32 ., 

.D -------------- ----- -------- ----- ------- ------ ------ ------ ----- ----- ------- ------ ------ ------ ------ ----- ................. 
subtotaal 16-75 97-100 16-38 23-70 11-26 41-52 24-45 10-27 61-91 50-83 49-89 33-93 20-78 22-55 25-50 21-~6 

baksteen, hard 9-79 - 0-1 - - 12-26 0-34 7-26 - - - - - - - -
c 

0 ·~ baksteen, za eh 9-45 - 1-2 9-30 71-31 12-22 34-70 56-65 2~30 1-34 4-34 2-54 17-80 43-77 43-73 54-73 
.>1. 
I...S:: ker. dakpannen - -.. V - - - 2-10 0-2 - - - o-4 - 2-21 - - 0-2 
J "' 
.. E ker.tegels - - -"' "' - ~0,3 0-1 0-1 - - - 0-1 3-5 0-1 0-5 0-11 0-1 

i~ -------------- ----- ....................... ----- ------- ------ ------ ------ ----- ----- ------- ------
-;=~;; I ------- ------ ----- .................. 

svbtotaal 6-80 - 1-2 9-34 71-81 29-50 51•-72 71-86 2-30 4-34 4-35 17-80 45-78 44-73 54-79 

asfaltbeton 1-27 3 69-82 8-72 0-2 4-24 0-1 0-1 o-8 12-28 4-19 0-371 0-11 - - 0-1 

ka 1 kzandsteen - - - 7-12 - - 0-2 - - - - - 0-3 0-8 -
natuursteen - o- 3 6-23 - - - 2-4 I - - o-8 12-21 i - - - -

I 
glas - 0-0,2 - 0-1 - ~ 0,1 ~ 0,2 ~0,1 !:- 0 '2 ~0,3 - i ~ 0,5 ~0,4 ~1 ,4 -
metaal 0-2 - - ~0,2 ~0,1 - o-s ~0,3 - - - - - ,0,2 0-2 -

I 
hout x - x x x x x x x )( x x x x x x 

I 
c 
g, board x - - - x - x - )( x x - x - x x 
c 

! ·-
"' papier x - x x x - x x - x x x - x x -c 

I ~ kunststof - x - - - x - - - - x - x x -
~ 

c I ~ rIet - - - x - - - - x )( x I - - - -.. 
:> 

I :l: kalk - - - - - " - - - - - - - x -... 
" asbestcement - -:> - - - " - - - - - " " x -·-.., 

klei x - - x - - - - - - - - x - - -
-------------- ----- ------- ................ ------- ------ ------ ------ ----- ----- ------- ------ ............ ------- ------ ------ -----
subtotaal ,0,4 - 0-1 0-3 0-2 ~0 3 0-3 ~0 1 .;;o 2 <;0,3 ~0.3 0-1 0-1 0-1 0-3 "0,4 

)8 mm 38-96 73-99 48-63 55-100 99-100 64-100 74-100 90-100 77-94 54-91 40-77 51-70 91-100 61-100 78-100 97-99 

<:a mm 0-62 16-21 37-52 o-45 0-1 lOC-O 0-26 0-10 6-32 9-47 23-52 26-~9 0-9 6-40 0-22 1-3 

aangetroffen 5-8 o-4o fIJn fIjn 0-12 0-5 a-4o 0-5 

korrelfracties 6-12 5-40 grof grof 12-40 5-12 4-~0 5-25 

a Is gescheIden 9-22 12-20 o-4o 12-22 > 40 15-251. 
•I 

opslaghopen 22-40 22-50 25-45 j 
0-60 
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Tabel 7 - afgeleid uit (20) - geeft aan de linkerzijde de 
aangetroffen variaties in gebroken materiaal op verwerkings
bedrijven waarbij de monsters zijn genomen op verschillende 
tijdstippen op een willekeurige dag en deze monsters af
komstig zijn van de banden die het gebroken en ev. gezeefde 
materiaal vervoerde naar de opslaghopen. Tevens is aan de 
onderzijde aangegeven welke opslaghopen in het betreffende 
bedrijf worden gehanteerd. Onderscheid is in de tabel 
gemaakt in de soorten betonpuin (grindbeton, lichtb~ton, 
cement etc., vloer en metelmortel), keramisch puin, 
kalkzandsteenpuin en natuursteenpuin. Vervolgens zijn 
vermeld de totaal percentages gebroken puin > en < 8 mm. Uit 
de tabel blijkt hoe groot de variatie is. Wat wel opvalt is 
dat zowel vrij veel asfaltbeton als metselmortel kan worden 
aangetroffen, terwijl de verontreinigingen erg meevallen. 
De rechterzijde van tabel 7 geeft de variatie tussen dagen 
(op 10 willekeurige dagen) aan die werd gevonden bij de
zelfde 8 verwerkingsbedrijven. Hieruit blijkt dat bepaalde 
bedrijven toch wel streven naar het verkrijgen van bepaalde 
puinstorten, waarbij een lichte voorkeur naar betonpuin 
optreedt; alleen de bedrijven 6, 7 en 8 hebben meer 
keramisch of metselwerkpuin; bedrijf 1 ligt tussen beide 
groepen in. Wat de aanwezigheid van asfaltbetonpuin betreft 
geldt voor de bedrijven 1 t/m 5 eveneens dat vrij veel van 
dit materiaal wordt verwerkt. 
Metselmortel blijkt nagenoeg steeds in vrij ruime mate 
aanwezig te zijn, gem. ca 20%. 
Kalkzandsteenpuin blijkt slechts in geringe mate voor te 
komen. Voor de verontreinigingen geldt hetzelfde beeld als 
aan de linkerzijde van tabel 7, ze zijn gering van omvang, 
glas blijft beperkt tot max. 0,5%, metalen tot 0,3% en de 
diverse andere verontreinigingen kunnen tot 3% bedragen doch 
zijn meestal beperkt tot enige tienden van procenten. Wel 
moet worden bedacht dat het hier massaprocenten zijn, zodat 
in vol.% met een factor 2 a 3 hoger moet worden gerekend. 
Vervolgens werd nagegaan of het mogelijk was om bewust 
granulaatsoorten te kunnen bestellen en werd gevraagd naar 
4 soorten granulaat, te weten die van grindbeton, baksteen
metselwerk, kalkzandsteenmetselwerk en 
betonsteenmetselwerk. Analoog aan de indeling van tabel 7 
werden deze eveneens onderzocht; tabel 8 geeft hiervan de 
resultaten. 
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Sarrenstelling granulaatsoorten aangOO.uid als granulaatsoorten 
·-

grindbeton baksteen kalkzandst. betonsteen samengesteld uit 

:rretselwerk rretselwerk metselwerk tabel 7 

(d) . (c) (f) (g) a b c 

Grindbeton 94,9 1,0 3,1 - 99,5 1,0 32,5 

Lichtbeton - - - 94,4 - 0,1 -
r-retsellrortel - 12,9 8,3 3,5 - 17,6 5,8 

Sub-totaal 94,9 13,9 11,4 97,9 99,5 18,7 38,3 

Baksteen hard 4,7 - 1,9 1,0 - 12,8 -
Baksteen zacht - 85,7 - 0,4 ·- 60,9 37,3 
Keramische ~ls - - 0,1 - - - -

Sub-totaal 4,7 85,7 2,0 1,4 - 73,7 37,3 

Kalkzandsteen - - 86,7 0,4 - 0,3 -
Natuursteen 

Asfaltbeton 

Glas 

Hout 

Papier 

) 8 nrn 

< 8 nrn 

0,1 0,4 - - - 1,6 5,7 
0,2 - - - 0,5 0,2 36,1 
0,1 - - - - 0,3 -

x - - - x x 
x - - - x x 

82,9 80,6 83,4 84,6 77,3 97,3 83,4 
17,1 19,4 16,6 15,4 22,7 2,7 16,6 

--

Grindbetongranulaat blijkt uit ca 95% van dit rnatriaal te 
bestaan met ca 5% harde baksteen. Het baksteenmetselwerk
granulaat bestond uit ca 86% zachte baksteen met ca 13% 
metselmortel, terwijl dit laatstgenoemde materiaal voor 8,3% 
resp. 3,5% aanwezig was in kalkzandsteenmetselwerkgranulaat 
en het betonsteenmetselwerkgranulaat waarvan de eigenlijke 
materialen resp. ca 87% kalkzandsteen en ca 94% lichte 
betonsteen bedroegen. Verontreinigingen kwamen in geringe 
mate voor zoals uit tabel 8 blijkt. 

Eigenschappen van granulaatsoorten 
Om variaties in granulaateigenschappen te beschouwen dienen 
verschillende soorten granulaat te worden beschouwd, waarbij 
vooral korrelsterkte en absorbtie van groot belang lijken te 
zijn. Bij laatstgenoemde eigenschap speelt bij bijv. beton
puingranulaat ook het breekproces zelf een rol. 
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Hierbij zullen scheuren zich vooral in de zwakkere 
mortelfractie concentreren, zodat de fijnere fracties 
grotendeels uit verharde morteldeeltjes bestaan en de 
grovere fracties voor een groot deel uit de minder poreuze 
oorspronkelijke granulaten, zodat de absorbtie van fijne 
fracties groter zal zijn dan die van grove. Bovendien 
ontstaan tijdens het breken zeer fijne scheurtjes (2-3 mm) 
in de deeltjes uit de mortelfractie, zoals werd aangetoond 
in (21) wat eveneens bijdraagt tot verhoogde waterabsorbtie. 
In (20) werden granulaten onderzocht met tenminste 95% grind
betonpuin (a), granulaten met tenminste 75% baksteenmetsel
werkpuin en max 25% beton-/cementmortel-puin (b) en ten
slotte granulaat bestaande uit ca 1/3 deel betonpuin, ca 
1/3 deel baksteenmetselwerkpuin en ca 1/3 deel asfalt
betonpuin (c). 

Alle 3 soorten (a, b, c) werden verkregen uit bestaande 
monsters (waarvan in tabel 7 een overzicht wordt gegeven en 
zijn qua samenstelling vermeld in tabel 8 (aangeduid met a, 
b, c). Van genoemde granulaatsoorten werden bepaald de 
korrelgradering, het vochtgehalte, de waterabsorbtie (vlgs 
NEN 3543), de volumieke massa van de droge korrels (vlgs NEN 
3543), de verbijzelingsfactor (vlgs eisen 1978 voor bouw
stoffen in de wegenbouw) en het gloeiverlies (vlgs (NEN 
3543). 
Tabel 9 vermeldt de resultaten. 

Vervolgens werden (20) dezelfde eigenschappen als vermeld in 
tabel 9 eveneens onderzocht van het materiaal vermeld in 
tabel 8 (d t/m g). De resultaten hiervan zijn gegeven in 
tabel 10, aangevuld met de volumieke massa van het 
losgestorte granulaat (stortgewicht) en het sulfaatgehalte. 
Uit tabellen 9 en 10 blijkt dat de fractie 16-31,5 mm en 
8-16 mm niet geheel voldoen aan de graderingsvoorschriften. 
Tevens blijkt dat het verschil tussen 30 min. en 24 h water
absorbtie gering is, bij lage korrelvolumemassa's tot ca 2%. 
De verschillende granulaten hebben, uitgezonderd asfaltbeton 
en sommige soorten natuursteen, nagenoeg dezelfde soorte
lijke massa (21). Dit houdt in dat de eigenschappen vnl. 
samen moeten hangen met de porositeit, d.w.z. de volumieke 
massa van de korrels ofwel de volumieke korrelmassa (VmK). 
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Tabel 9.·Korrclgradering en eigenschappen van 3 soorten 

granufaten 

zeven volgens zeefresten currnlatief in "· nm ·a 

NEN 2560 grindbétonpuin (a metsalv1erl:puin (b) 1/3 betOn-, 1/3 

in mn 
mctselv:crk, 1/3 eisen 
asfal tretonpuin (c) 

4-31,5 0-731,5 4-31,5 0-) 31,5 4-31,5 0-)31,5 
rrm nm mn mn nm rrm 

31,5 01) 142) 01) 302) 01) 322) 
16 52 51 52 66 40 55 ~ 10-~ 62 
·s 79 70 91 93 78 77 ) 30-{ 85 
4 100 85 100 99 100 90 ... ) 90 

I='--~ 

V och tgchal te : 

( % 1~/~n) 
16-3l,Snm 2,8 4,1 2,2 
8-16 rrm 3,8 3,5 3,0 
4- 8 mn 5,6 3,6 4,4 

f-· -- . 
Haterabsorptie 30 min 24 h 30 rrJ..n 24" h 30 min 24 h 
( % l'VM) 
lG-31,5 rrm 3,1 3,7 9,7 10,7 2,8 2,8 
8-lG· rrm 3,5 3,5 9,5 10,2 3,0 3,0 
4- 8 mn 3,9 4,4 10,0 ll,G -1,9 4,9 

f---· ~--------· -· - -~ -,.-----

Vol. JnaSSél 

orcx.Je Y.:orrels 
'( kgjm3) 

16-31,5 rrm 2390 1870 2270 
ö-lG nm 2330 1890 2290 
4- 8 mn 2250 1850 2210 

-~ 

Gr>...m. 2323 1870 2260 
- f.::--· ----~----====-_:-.:.:. - -- ~- -

Verbrijzelin(js- cis vcor stç:;en-
factor 

o, 773) 
fundcrinsen 

22,4-31,5 nm 0,75 0,67 ~ 0,65 
r- --

Glo..'.!i ve1~ l.i. es eis vex>r ljcht-
10000C (% n/n) 

6,94) 
materi~al 

4-31,5 rrm 4,6 4,7 _..( 5% 1'1/n 
F--=·=-=-==--;--=-=.::.=--o~.:::_--=c - -~-·-----··-::=====--= 

3) het (za eh l.c) deel a~;f:altbcton v;crd niet verbrijzeld, vmzrrdoor 1) voà:nxKm 11.:1. vc---
een hO.JCn~ v-!Llë\ LT1C \·:crd vcd:regcn. W.i jr 1.c:dnc_r ];-_(ltTC l:; 

4) dcx>r cJc .:l~>f<ll t !~on !let qr«nul<wt niet vlOrden gcmalen T'\-3 i1 J: V/Cl:d <~ en 

het 0cbr.ul:cn. > 31,5 mn 
uit 2) 

--· - ,-----



Tabel 10. Korrelgradering en eigenschappen van 4 

soorten gr~nulaat. 

zc-.;cn volg0,..ns 

NFN 2560 

in nm 

31,5 
16 
8 
4 

zeefresten cunul.alicf in % m/m 

g.cindl:Jeton (d} h:•!~tci:.-n- (c) l:illkzand~~ l:ccn 
f"'Cl:[;ehlcr.Y:.~) rnctsclv1c1:k (f) 

4-31,5 0-)31, 5 4-31,5 0-)31,5 ~-31,5 0-)31, 5 
rrm2) r.rnl) mn . mn mm nm 

-
0 17 0 7.2 0 20 

55 57 58 58 62 60 
87 80 86 75 89 78 

100 89 100 !34 100 85 

betonsteen 
m3lsch~rk (g) 

J1,5 0-)Jl,5 

I:m mm 

eisen 

·---- -·-----r---~--, ----1 

0 
60 
!36 

100 

23 
58 
n 
82 

~10-{67. 
~30- ~85 

>90 
-- --:--==.::-:::::::::=-: -----_:::;---· ----'-------=·====:::::::===::t=:;:::::::~·-~:-:-:: ----; :::::.===-==----= 

Vo::h lrJchalle 
( !6 m/m} •' 

16--31.,5 5,5 lt1,8 8,4 
8-16 6,7 16,6 8,5 
4- 8 . 7,3 16,8 ~,8 

=- --=-~===---:-; .=== -..::::c:==-=-=::' -===-~=----=-= ====-!= 
\·?alccubsor:pUe 30 min 24 h JO min 24 h 30 min 
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Een bepaalde porositeit kan het gevolg zijn van ofwel een 
groot aantal kleinere capillairen ofwel een kleiner aantal 
grote capillairen. Dit beïnvloedt wel de snelheid van 
wateropnemen, echter nauwelijks de eindwaarde van de 
absorbtie. Bekend is dat de wateropname evenredig is met 
V tijd, zodat het voor de hand zal liggen dat een goede 
correlatie moet bestaan tussen V waterabsorbtie' -en de 
korrelvolumemassa. Indien na breken de korrelvorm ongeveer 
dezelfde rondheid of hoekigheid vertoont zal bij ongeveer 
gelijke gradering eveneens een goede correlatie moeten 
bestaan tussen korrelvolumemassa (VmK) en stortgewicht. Het 
is duidelijk dat de verbrijzelingsfactor meer samenhangt met 
aantal en wijdte der capillairen zodat een eventuele 
correlatie van deze factor met korrelvolumemassa of stort
gewicht veel minder goed zal zijn. Op deze basis werd 
figuur 3 opgesteld. 
Inderdaad blijkt bovengestelde juist te zijn: goede 
correlaties tussen VmK en stortgewicht enerzijds en tussen 
VmK en V waterabsorbtie' anderzijds, geen goede correlatie 
tussen VmK en stortgewicht t.o.v. de verbrijzelingsfactor. 
Uit de meetresultaten werden de regressievergelijkingen 
berekend, die zijn samengevat in tabel 11 waarbij de 
regressievergelijkingen werden genummerd. Tevens werden nog 
een aantal ander~ verbanden berekend, nl van waterabsorbtie 
t.o.v. stortgewicht (6,7). Ook deze regressies (30 min, 
24 h) hebben een hoge correlatiecoefficient. Daar een 
stortgewicht eenvoudiger is te bepalen dan een VmK, zullen 
rechtstreekse correlaties t.o.v. stortgewicht de voorkeur 
verdienen. Tenslotte werd nog berekend dat ook de correlatie 
tussenVVmKen stortgewicht goed is (nr.8), ook hier geldt 
dat de vergelijking 1 de voorkeur verdient. Het blijkt 
hieruit dat het stortgewicht, een eenvoudig te bepalen 
grootheid van veel belang is. Immers hieruit kunnen direct 
zowel de korrelvolumemassa (VmK) als de waterabsorbties na 
30 min en na 24 h (W30m resp. W24h) worden afgeleid. 
Laatstgenoemde twee eigens~happen kunnerr ook worden afgeleid 
uit de korrelvolumemassa. Wil men een verbrijzelingswaarde 
weten dan zal dit moeten worden bepaald, er blijkt 
nauwelijks correlatie t.a.v. stortgewicht of VmK t~ zijn, 
wat ook niet was te verwachten. 
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Tabel 11 Regressievergelijkingen 

n\JIYT!'er variabelen vergelijking n r 
(y.t.o.v. x) (aantal) ( corrala tie-

coëfficiënt) 

1 vtnk t.o.v. S vmk = 23S + 1,S92 s 8 0,998 

2 Jw30' t.o.v. vmk vw3~ = 8,34S - 0,00283 '\.ltnX 21 -0,993 

3 y w24~ t.o.v. vrnk Jw241~= 8,803 - o,oo3o vtnk 21 -0,990 

4a = y w30
1 t.o.v. s vw30\ = 7,68 - 0,004S s 8-21 -

1 + 2 

4b = y tv30' t.o.v. S J~v30'= 7,91- 0,0047 s 8 -0,994 
(ber.) 

Sa = vw24~ t.o.v. s vw24~= 8,10 - 0,0048 s r.-21 -
l + 3 

Sb = Ytv24~ t.o.v. s ~= 8,39 - O,OOS1 s 8 -0,49S 
(ber.) 24h 

vmk = korrelvolurre massa (kg/m3J, S = stortgewicht (kg/m3) 

w30 = waterabsorbtie na 30 min., tv24h = watera.l::sorbtie na 24 h. 

6 0,032 s 8 -0,994 
(verg .4) 

H30 t.o.v. S w30 = 43,12 -

7 0,037 s 8 -0,989 
(verg.S) 

w24h t.o.v. s \A]24h= 48,03 -

8 
(verg .1) V Vrek' t.o.v. .S "~ = 23,S7 + 0,02 s 8 0,9R9 

Uit tabellen en uit fig. 3 blijkt dat de granulaten in feite 
gerangschikt dienen te worden onder de 'lichte' toeslag
materialen, waarbij de grindbetongranulaten de toeslag voor 
normale grindbeton redelijk benaderen. Indien de soortelijke 
massa f bedraagt, de korrelvolumemassa Vmk en het stort
gewicht S gelden de volgende betrekkingen: 

porositeit van het toeslagmateriaal zelf (Pk): 
e.- Vmk Pk = -~ •100 (vol.%) 

holle ruimte in een toeslagmengsel (H) : 

H = Vmk- 8 ·100 (vol. %) 
vmk 

De soortelijke massa p zal normaliter 2600 a 2700 kgjm3 
bedragen voor van sloop afkomstige granulaten. Vergelijking 
van hier gevonden waarden (fig.3) met die van gebruikelijke 
lichte toeslagmaterialen kan gebeuren via de beke nde 
literatuur (22, 23, 24). 
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3.4. Eigenschappen van beton vervaardigd met granulaten afkomstig 
van bouw- en sloopafval 

3.4.1. Nederlands onderzoek 

Met de onder 3.3. beschreven 7 puingranulaten (grootte 
4-31,5 mm} werden betonmengsels vervaardigd (20} in twee 
series, serie 1 waarbij de granulaten a t/m c werden 
gebruikt en serie 2 met de granulaten d t/m g, met uiteraard 
in beide gevallen referentiemengsels met grind als toeslag
materiaal. De mengsels werden vervaardigd met ca 320 kg 
hoogovencement kl. A per m3 (referentie ook met 285 
kgjm3), in de tweede serie werd t.a.v. grindbetongranulaat 
(d} ook de vergelijking met een referentiemengsel met 400 kg 
portlandcement kl. B gemaakt. Vervolgens werden met de 
granulaten d, e, f en g (grootte 4-16 mm} ook betonproef
stukken met meer open structuur vervaardigd (serie 3} met ca 
180 kg portlandcement kl~ A, waarbij een toepassing als 
'betonsteen' voor ogen stond (20}; de gradering was hier 
uiteraard verschillend van die bij de series 1 en 2. 
Tabel 12 geeft de gebruikte korrelgraderingen evenals 
fig. 4, tabel 13 de betonsamenstellingen met enige 
eigenschappen van betonspecie en verharde beton, grafisch 
weergegeven in fig. 5. Daar in de monsters grindbetongranu
laat en baksteenmetselwerkgranulaat bij de bestelde monsters 
(d,e} zich meer fijn bevond dan bij de monstertrekkingen 
(a,b} - zie tabel 13 - werden tenslotte opieuw betonmengsels 
met de granulaten d en e vervaardigd nadat deze waren 
schoongespoeld met water (serie 4}, zodat ze ontdaan waren 
van het fijne materiaal (20}. Tabel 14 geeft de resultaten 
hiervan. De resultaten vermeld in tabellen 13 en 14 zijn 
grafisch weergegeven in fig. 5. 
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Tabel 12. Korrelgraderingen van betomengsels 

zeven vlgs. zeefresten t.b.v. beton rret zeefresten t.b.v. beton met 
NEN 2560 gesloten structuur (series 1,2) open structuur (serie 3) 

in korrel vol. % in korrel vol. % 

grove beton 58% korrel vol. grove beton 76% korrelvoL 
granu- zand grof granu- zand grof 
laat 42% korrelvoL laat 24% korrelvoL 

zand zand 

31,5 0 0 0 0 0 0 

16 42 0 24 0 0 0 

8 85 0 49 60 0 46 

4 100 5 60 100 5 77 

2 100 14 64 100 14 79 

1 100 33 72 100 33 84 

0,5 100 56 82 100 56 89 

0,25 100 85 94 100 85 96 

0,125 100 98 99 100 100 99,5 
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Tabel 13. Betonsamenstellingen en enige eigenschappen 

·-·- ,j·; QM-

grove granulaten In beton met gesloten structuur open structuur 

s te 1 1 I ng sd1appen a b c ht Ir dr er Yt 9t h2 12 d2 k d3 e2 t2 9z 

Soort cement he-A he-A he-A he-A he-A he-A he-A he-A he-A he-A he-A pc-8 pc-B he-A pc-A pc-A pc-A 
Cement kg/m3 323 320 322 320 285 318 326 324 324 320 285 4oo 396 I 78 18] 182 181 
Granulaat droog kg/m3 969 783 920 - - 890 706 812 538 - - 899 - 1146 938 10it7 707 
Grind droog kg/m3 - - - 1082 1100 - - - - 1082 1101 - 1076 - - - -
Betonzand droog kg/m3 795 788 792 787 800 783 802 798 798 787 801 790 782 ltltJ "66 lt55 .. 53 
Totaal water kg/m3 206 241 206 167 168 221 290 249 290 167 168 194 138 147 235 182 238 
Geabsorbeerd water 

kg/m3 41 81 39 13 13 45 91 72 121 13 IJ 45 IJ 54 117 89 157 
w/c factor effectlef 0,51 0,50 0,51 0,48 0,54 0,55 0,61 0, 55 0,52 0,48 0,54 0,37 0,32 0,52 0,611 0,51 0,45 
Zetmaat mm 100 90 100 100 110 100 100 100 90 100 110 - - - - - -
Schudmaat mm 430 390 400 460 470 390 410 380 350 420 450 1,16..) 1,,.5-4 1,33..., 1,39., 1,3-f) 1,31~ 
Volumieke massa kg/m3 2291 2132 2238 ~355 1,355 12210 2184 1952 2355 2356 2356 2284 2393 1916 1816 1867 1577 
Luchtgehalte .t 1,4 4, 1 2,7 1, 7 1,5 4,0 3.3 3.6 5,3 2,2 1,8 3,0 2,6 - - - -
Waterabsorptie van 

granulaat na 30 mln% 3.7 9,7 3,6 - - 4,4 12.1 8,2 21,7 - - 4,4 - "·4 12,1 8,2 21,7 
water abs grind en - - - 0,7 0,7 - - - - 0,7 0,7 - 0,7 - - - -
zand na 10 mln% 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

<fl. -7 d N/mm2 24,6 22,3 16,7 25,8 21,2 23,3 22,1 23,9 19,4 'll,6 23,0 16 ,6 5",8 6,1 7,4 9,1 6,2 
<T--7d% 95 86 65 100 82 84 80 87 70 100 83 85 100 - - - -
a;. - 28 d N/mm2 35,5 JJ.7 22,3 35,0 31,5 32.7 )0,7 35,1 25,9 39,2 34,8 51," 63,0 9,2 7.9 ·~o.6 8,4 
cT., -28 d % 101 88 6" 100 90 82 77 88 65 100 88 82 100 - - - -
Vo I .massa 7 d kg/ml 2303 2156 2255 2378 2371 2232 2145 2206 1991 2379 2375 2285 240" 1908 1837 1861 156o 
Vol.massa 28 d kg/m3 2308 2161 2252 2376 2875 2238 2160 2216 198" 2386 2383 2286 2415 19n 1842 1885 1620 

cT, -28 d H/,..."2 3,1t 2,8 2,5 3,1t 3,0 3,0 3,0 3,7 2,9 3,9 4,0 4,3 "·5 I ,0 I·" I, 3 1,0 
<1'. -28 d % 100 82 7" 100 88 77 77 95 7" 100 102 96 100 - - - -
e.~ - 7 d 0 /oo 0,18 0,10 0,15 0,16 0,15 0,18 0,11 0,14 0,1" 0,15 0,14 0,26 0,18 0,16 0,05 0,12 0,11 
e.,.,. -28 d 0 1oo 0,32 0,23 0,28 0,26 0,26 0,37 0,32 0,28 0,24 0,26 0,24 0,"1 0,29 0,37 0,31 0.32 0,38 
f.,.,.-91 d 0 /oo 0,50 0,44 0,47 0,39 0,39 0,54 0.54 0,45 0,45 0,35 0,29 0,57 0,35 0,50 0,51 0,44 0 ,6/t 
E,.,.-91 d t 128 113 121 100 100 164 164 1]6 1]6 100 94 16] 100 - - - -
") . Verdl cht lngsnaat 

c 
Aandulding c .. c 

.>1. .. .. 0 .>1. ... ... ... .... .... .... 111 .. .. Cl Gebruikte 0 .>l..l> .! .>1. :J .>1. 0 ,. ... .... - .. 
111 J:J- .>1. .. .. .>1. • .. Granulaten - ,. .... 111 :J .... :: .! .. "" ... .. ... - Cl 111- 'lil .! ~ .. :J • • ... .. -,. ! 

,. 
." .a J:J - E :: c ., ... N .. c ... - N ..... • 0 e .... +"" 111 -

., _ ., .,_ o- ~ ... ...... c c ... .. .. .. ~ c c c .... ... ., .. ~ :s - 0 0 c .. ... ...... 2 2 c 2 c !~ .. ... c .n .. ... .. ... 0 E '- 111 .... .. 0 0 .. .. • .., ... c ... + .. Cl ... i ~ l~ 
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Tabel 14. Betonsamenstellingen met uitgespoelde granulaten 

samenstelling eigenschappen granulaten 

d4 e3 h3 

eerrentsoort he-A he-A he-A 
3 eerent kg/m 323 328 319 

3 904 712 granulaat, droog kg/m -
grind, d.rcx:>g kg/m 3 - - 1080 

3 betonzand, d.rcx:>g kg/m 795 807 785 

totaalwater kg/r.le 220 293 170 

geabsorb. water 30 min. 3 kg/m 45 91 13 

w.e.f., effectief 0,54 0,61 0,49 

zebnaat mn 100 90 100 

schudmaat mn 410 380 420 

voL massa kg/m3 2241 2138 2356 

luchtgehalte % 2,7 2,6 1,7 

waterabsorptie granulaat 4,4 12,1 -

waterabsorptie grind - - -
waterabsorptie zand 0,7 0,7 0,7 

r------------------------1---- ---------
dk-7d N/mn2 25,7 21,8 27,9 

Ók-7d% 92 78 100 

(fk - 28 d N/nrn 
2 35,1 29,3 41,2 

Ók- 28 d % 85 71 100 
3 vol. :massa 7 d kg/m 2268 2158 2379 

3 
vol. rrassa 28 d kg/m 2268 2163 2390 
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Bij het vervaardigen der betonsamenstellingen werden de 
granulaten eerst met een deel van het aanmaakwater gedurende 
15 seconden gemengd, na 10 min. wachten werd het cement 
toegevoegd en nogmaals 1 min gemengd; na toevoegen van de 
rest van het mengwater werd nog 2 min gemengd. Direct na 
mengen werden zetmaat, schudmaat (ev. de verdichtingsmaat), 
de volumieke massa en het luchtgehalte bepaald. De 150 mm 
kubussen en 100xl00x500 mm prisma's voor resp. sterkte- en 
krimpbepaling werden verdicht op een triltafel, vervolgens 
afgedekt met plastic folie, na 24 h ontkist en de sterkte
proefstukken onder water (200C) geplaatst tot de 
beproeving terwijl de krimpproefstukken bij 2ooc en 65% RV 
werden bewaard. Uit de tabellen 13, 14 en fig. 5 blijkt dat 
een kwaliteit B 22,5 (waarbij een gemiddelde sterkte van 31 
N/mm2 geldt bij een standaardafwijking van 5 N/mm2)niet 
wordt bereikt voor samenstelling c (1/3 grindbeton, 1/3 bak
steenmetselwerk, 1/3 asfaltbeton) en voor samenstelling gl 
(95% betonsteenmetselwerk). De asfaltverontreiniging (zie 
ook 3.2) is in mengsel c ook aanmerkelijk, terwijl de 
porositeit van het betonsteengranulaat (gl) de hoogste is 
van de gebruikte granulaten (tabel 10, fig. 3). 
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De krimpverhoging door het gebruik van de diverse granulaten 
is aanzienlijk (13-64%). Metselwerkpuin als granulaat laat 
t.o.v. de referentiesamenstelling eerst een verlaging van 
krimp zien, na 1 a 2 maanden gaat dit over in een verhoging; 
de vochtopslag in het granulaat zal de cementsteen eerst 
voor te sterke uitdroging behoeden. 
Bij de korrelbetonsamenstellingen (serie 3) werden druk
sterkten bereikt van dezelfde orde van grootte als aange
geven in NEN 7027 - Bouwblokken en -stenen van beton, t.w. 
druksterkte klasse 5. 
Een kwaliteit B45 (400 kg cement, serie 2b) werd met grind
betongranulaat juist niet gehaald. De conclusie van 3.3 dat 
de granulaten zijn te beschouwen als lichte toeslagstoffen, 
leidt tot het daarbij gebruikelijkeverband tussen sterkte en 
volumieke massa, dat volgens fig. 6 inderdaad redelijk 
aanwezig is per cementgehalte. Ook de w/c-factor wet blijkt 
in fig. 6 gevolgd te worden behalve voor de mengsels c en g. 
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Figuur 6. Relatie tussen sterkte en volumieke massa voor 
beton met puingranulaten 
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Men kan zich afvragen in hoeverre aan de hand van de granu
laateigenschappen een indicatie kan worden verkregen van de 
met deze granulaten te behalen betondruksterkte. Uit 3.3 
volgt dat de volumieke korrelmassa (en daarmee het 
stortgewicht) de waterbeweging bepaalt en deze tevens enige 
relatie geeft t.a.v. de verbrijzelingsfactor die toch een 
maat voor de sterkte is. De correlatie tussen betoneigen
schappen en korrelvolumemassa cq stortgewicht van de 
granulaten zijn uitstekend zoals uit fig. 7 en tabel 15 
blijkt. Op deze wijze wordt het dus mogelijk door bepaling 
van het droge stortgewicht van de granulaten hieruit de 
sterkte van - het hiermee vervaardigde beton te bepalen indien 
de zetmaat ca 100 mm bedraagt en het hoogovencementgehalte 
ca 320 kgjm3. Vooropgesteld moet worden dat het gehalte 
aan asfaltbetongranulaat laag moet blijven daar dit als een 
verontreiniging dient te worden beschouwd. 

Tabel 15. Regressievergelijkingen tussen betoneigenschappen 
en granulaateigenschappen 

nr. variabelen vergelijking n r 
(y t.o.v. x) 

9a V t.o.v. Vmk V= 1656 + 0,28 Vrnk 11 0,930 
3 320 kg cerrent/m 

9b V t.o.v. Vmk V= 1102 + O,t11 Vmk. 4 0,979 
3 

180 kg cerrent/m 

10 OK28 t.o.v. Vrnk ~28 = 14 + 0,0095 Vmk ll 0,938 

11 ~ t.o.v. V'mk ~7 = 11,2 + 0,0062 Vmk 11 0,958 

12 ol28 t.o.v. Vmk ~28 = 2,0 + 0,0006 Vrnk 8 0,659 

r--------------------------------------------------------------------
13a V t.o.v. s V= 1695 + 0,46 S 11 0,990 

320 kg cement/m3 

13b V t.o.v. S V = 1243 + 0,61 s 4 0,999 
3 180 kg cerent/m 

14 OR28 t.o.v. S ~28 = 13,9 + 0,017 s 11 0,942 

15 OJ<7 t. 0. V. S aK7 = 12,4 + 0,01 s 11 0,963 

16 M 28 t.o.v. S of28 = 2,1 + 0,001 8 0,659 

V = volumieke m1.ssa beton (kg/m
3

) Vrnk = korrelvolurre massa granulaten (kg/m3) 

a< = k.-ubusdruksterkte beton (N/mn
2

) S = stortgewicht granulaten (kg/m3) 

of = splij ttreksterl~te beton (N/rrrn
2

) 
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Over het algemeen kan worden gezegd dat de hoogste 
sterktewaarden worden bereikt met grindbetongranulaat en 
kalkzandsteenmetselwerkgranulaat, de laagste sterkte met 
betonsteenmetselwerkgranulaat (steeds dient teveel 
asfaltbeton te worden vermeden). Zoals werd aangetoond kan 
door bepaling van het stortgewicht van een betreffend 
granulaat direct een goede indruk worden verkregen van de te 
behalen sterkte indien de korrelgroep 4-31,5 mm van zo'n 
granulaat als toeslagmateriaal voor beton wordt gebruikt. 
Wel dient rekening te worden gehouden met verhoogde krimp 
zoals tabel 13 duidelijk aangeeft. Hier is geen eenvoudige 
afleiding mogelijk doordat de krimp van veel meer factoren 
afhankelijk is, onder meer de elasticiteitsmodulus van het 
granulaat, die niet bekend is. De regel dat de krimp vooral 
afhankelijk is van het totaal watergehalte gaat bij deze 
granulaten niet meer op i.v.m. de soms sterke absorbtie. Een 
betere relatie is aanwezig t.o.v. de effectieve w/c-factor, 
echter ongeschikt om deze te gebruiken t.b.v. voorspellingen 
Gezegd moet worden dat t.o.v. referentiebeton de verhar
dingskrimp toeneemt met 
ca 30 a 60% bij grindbetongranulaat 
ca 20 a 60% bij baksteenmetselwerkgranulaat 
ca 40% bij kalkzandsteenmetselwerkgranulaat 
ca 40% bij betonsteenmetselwerkgranulaat 
Gemiddeld dus ca 40% toename. 
Over de reversibele uitdrogingskrimp zijn geen gegevens 
voorhanden. 
Een Nederlandse toepassing van grindbetongranulaat voor 
vliegveldstartbanen is beschreven in (25), waarbij 10-15% 
betonzand werd toegevoegd; t.o.v. het referentiebeton daalt 
de kubusdruksterkte met ca 10 a 20% al naar de gradering. 

3.4.2. Belgisch onderzoek 

Onderzoek werd verricht (21) met 30 verschillende 15 jr oude 
betonsoorten, waarvan samenstelling en sterktetypen bekend 
waren, die werden gebroken tot grindbetongranulaten waarmee 
kringloopbeton werd vervaardigd met 350 kg portlandcement, 
1250 kg granulaat (2-40 mm), 600 kg Rijnzand per m3 beton 
en wjc: 0,57. Er blijkt een vrij goed verband te bestaan 
tussen Ok-28 van het kringloopbeton en de <rk-28 van het 
oorspronkelijke beton met vrijwel constant ca 10% lagere 
sterkte dan die van het overeenkomende oorspronkelijke beton 
indien dit met portlandcement was vervaardigd. 
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Bij vergelijking van de 28-daagse sterkte van het 
kringloopbeton met die van het oorspronkelijke beton op het 
ogenblik juist voor de sloop bleek <Tk-28 kringloopbeton 
veel lager dan de sterkte van het 'moederbeton' op het 
ogenblik van sloop. De terugval verloopt ongeveer evenredig 
aan de sterkte van het moederbeton (ca 10% bij amoeder = 
40 N/mm2 tot ca 35% bij <fmoeder = 70 N/mm2 bij gebruik 
van portlandcement in het moederbeton. Was hier echter hoog
ovencement gebruikt dan bleek de crmoeder (30-70 N/mm2) 
nauwelijks van invloed te zijn op de <Tk-28 van het kring
loopbeton (varierend van 35-38 N/mm2). Aanwezigheid in het 
moederbeton van slakkenzand of kalksteenzand en -grind 
leveren in dit geval een hogere drk-28 op van het kringloop
beton, terwijl indien dit het geval was in moederbeton, 
waarbij portlandcement was gebruikt juist een lagere ~k-28 
van het kringloopbeton werd behaald (t.o.v. de hiervoor 
genoemde correlatie). 
Indien de bron van grindbetongranulaat dus bekend is, kan 
hiermee rekening worden gehouden t.o.v. het met zo'n 
granulaat te vervaardigen kringloopbeton. Te slopen beton 
oorspronkelijk vervaardigd met portlandcement, en van hoge 
sterkte geeft de grindbetongranulaten van de hoogste 
kwaliteit. 
In (19-5) - zie ook 3.2 ad 2.2 en ad 2.4- wordt bericht 
over onderzoek waarbij wordt uitgegaan van grindbeton
granulaat enerzijds samen met natuurzand, anderzijds met 
granulaat als zandfractie voor de vervaardiging van 
kringloopbeton waaraan kunstmatig verontreinigingen werden 
toegevoegd bestaande uit 
0,2 - 1 en 5% (m/m t.o.v. totale toeslag) fijne gips 

(deeltjesgrootte tot 10 mm) 
1 - 5 en 10% m/m grof gips (deeltjes tot 20 mm) 
1 - 5 en 10% m/m baksteen 
1 en 5% m/m kalkmortel 

Alle samenstellingen hebben hetzelfde cementgehalte en 
dezelfde w/c-factor als die van het referentiebeton, zodat 
de consistentie van de mengsels duidelijk verschilde: 
bij toenemende concentratie verontreiniging afname van de 
consistentie. 
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Toename van de gipsverontreiniging gaf duidelijke 
sterktereductie t.o.v. de referentiesamenstelling, zoals uit 
fig. 8 blijkt en waarin de auteurs het volgens hun 
toelaatbare % verontreinigingen (m/m t.o.v. totaal van 
toeslag) aangeven: d.w.z. die hoeveelheid verontreiniging 
die t.o.v. de referentiesamenstelling tot 15% sterkte
reductie geeft. 

Tenslotte werden nog gewapende betonbalken 160x400 mm, 
overspanning 4,12 m beproefd op buigbelasting, waaruit bleek 
dat t.o.v. referentiebeton (zand, grind als toeslag) alleen 
vervanging van grind door grindbetongranulaat leidt tot 4,2% 
grotere doorbuiging, terwijl vervanging van zowel zand als 
grind door grindbetongranulaat leidt tot 16% grotere 
doorbuiging. Verwacht wordt dat alle onderzoekresultaten 
begin 1983 gepubliceerd zullen worden . 
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Figuur 8. Toelaatbare verontreinigingen in 
grindbetongranulaat 
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3.4.3. Duits onderzoek 

Reeds in de inleiding werd gewezen op het vele werk dat in 
W.Duitsland na de 2e wereldoorlog op dit gebied werd gedaan 
en waarbij DIN 4163 (26) werd gehanteerd t.a.v. het gebruik 
van baksteenmetselwerkgranulaten voor beton met dichte en 
met open structuur (korrelbeton). Genoemde norm stelt bijv. 
een limietwaarde aan sulfaat van 1% m/m t.o.v. het totale 
toeslagmateriaal (berekend als S03), zoals dat overigens 
ook staat in de Nederlandse norm NEN 3542 - Zand en grind 
voor gewapend beton en voorgespannen beton. Ook werden 
aanbevelingen voor graderingsgebieden gegeven in DIN 4163. 
Overigens zal tegewoordig een korrelverdeling op basis van 
lichte toeslagstoffen dienen te worden gevolgd, waarbij 
wordt uitgegaan van de korrelvolumemassa. Voorts wordt 
gewezen op het voormengen van het granulaat met een deel van 
het mengwater i.v.m. de absorbtie en het goede nabehandelen 
bij vooral korrelbeton. 
Uit (27) worden enige figuren overgenomen die een indruk 
geven van de te behalen sterktecijfers met baksteengranulaat 
(fig.9) en de invloed van de baksteenkwaliteit (fig.lO) die 
wordt aangegeven d.m.v. een 'Zertrümmerungsgrad'. 
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Tenslotte kan nog worden gewezen (27) op de lagere warmte
geleidingscoefficient (~) van beton met baksteengranulaat: 
0,76 W/mK bij beton met 1630 kgjm3 en 4,5% vochtgehalte 
t.o.v. 1,74 W/mK voor het referentiegrindbeton. Voor 
korrelbeton werd een elasticiteitsmodulus gevonden van ca 
4000 N/mm2, een krimp van 0,2 a 0,3 Ojoo en een~waarde 
die samenhangt met de korrelgrootte: 

korrelbeton met korrelgrootte 
geeft een À van 

3/7 
0,44 

7/15 
0,58 

15/30 mrn 
0,67 W/mK 

Korrelbeton, in tegenstelling tot baksteengranulaatbeton met 
dichtestruktuur, zou echter niet vorstbestand zijn. 
Dit beton mag niet te nat worden, zodat wordt aanbevolen aan 
de buitenzijde een goede pleisterlaag aan te brengen. 
Een recent Duits onderzoek (28) betreft deformatie (kruip, 
krimp) van beton vervaardigd met betongranulaat afkomstig 
van 3 jaar oude betonproefstukken met samenstellingen. 

Cement toeslag w/c eerrentsoort toeslag zeeflijn q?g-100 d 

1 

1 

<4nrn >4mn N/rrm 

5,50 0,45 PZ35F Rijnzand Rijngrind A32/B32 50 

. 6,03 0,45 PZ35F Rijnzand Basaltsplit A32/B32 60 . 

waaruit betongranulaat worden verkregen met eigenschappen 
volgens tabel 16, waarin ook gegevens over de hiermee 
vervaardigde betonsamenstellingen en enige eigenschappen (na 
7 dagen vochtig bewaren en verder bij 200C/65% R.V. tot de 
beproevingen) • 

-48-



Tabel 16 Eigenschappen van betongranulaten en van hiermee 
vervaardigd beton 

Sarrenstelling .' :re-ferentiebeton net kringloopbeton rret 

eigenschap:p=n fJr'ind basaltsplit grindbeton- basaltspli tbeton-

3 
korrelvolumemassa 4/8 (kg/m ) 

3 
korrelvolurremassa 8/16 (kg/m ) 

korrelvolumemassa Al6/B16 (kg/m
3

) 

30 min. waterabsorptie 4/8 (% m/m) 

30 min. waterabsorptie 8/16 (% rn/m) 

waterabsorptie Al6/B16 (% m/m) 

granulaat granulaat 

2306 

2330 

2455 

4,5 

3,9 

2,1 

2591 

2660 

2623 

3,9 

3,4 

2,0 

~------------------------------------------~---------->------------

eerrentsoort 

toeslag/cement (m/m) 

w/c -effectief 

zet:rnaat (mm) 

verdichtingsmaat 

ipz35F 

5,10 

0,45 

15 

1,17 

PZ35F 

5,48 

0,45 

6 

1,17 

PZ35F 

4,82 

0,45 

13 

1,18 

PZ35F 

5,13 

0,45 

12 

1,24 

~------------------------- -----1---·--------~--------->------------

oK-28 d (N/nm
2

) 

oré-28 d (%) 
2 

E-stat.-28 d (N/nm ) 

E-stat.-28 d (%) 

E-dyn.-28 d (N/nm2) 

E-dyn.-28 d (%) 

52,0 

100 

34100 

100 

43900 

100 

krirrp 100 d t.o.v. 28 d ( roo) 0,14 

krirrp (%) 100 

spec. kruip (bel. na 28 d op 1/3 Ok) 

na 100 d t.o.v. 28 d (10
6 .~kruip) 60 dK 

kruip (%) 100 

67,4 

100 

38900 

100 

49500 

100 

0,10 

100 

58 

100 

48,9 

94 

27700 

81 

37700 

86 

0,14 

100 

84 

140 

52,8 

78 

32900 

85 

40700 

82 

0,14 

140 

82 

141 

I 



Voor de krimpontwikkeling vanaf 28 dagen werd gevonden voor 
de referentiesamenstelling uit 
basaltsplit: l06.Ekrimp = 589.e-7,37/t0,3 voor de 
overige samenstellingen l06.Ekrimp = 854.e-7,37/t0,3 
(met t = tijd in dagen) • 
Voor de kruipontwikkeling bleek te gelden voor de 
referentiebetonsamenstellingen: 

10
6

• E~p = 33 , 2 .tO,ll8 en voor de kringl(X)pbetonsamenstellingen: 

10
6

• E~llnp = 44 ,S.t0,130 (t =tijd in dagen). 

Het blijkt dat de kringloopbetonsamenstellingen ca. 10 a 20% 
minder sterkte en lagere elasticiteitsmodulus hebben 
en tot 40% hogere uitdrogingskrimp en kruip vertonen. 

3.4.4. Engels onderzoek 

Ook in Engeland werd, zij het op veel minder grote schaal 
dan in Duitsland, na de tweede wereldoorlog gebruik gemaakt 
van gesloopte constructies voor hergebruik als granulaat. 
Dit betrof voora1 overtollig geworden defensie-objecten, 
vnl. baksteenconstructies die echter praktisch nooit 
gepleisterd waren, zodat gipsverontreiniging hier nauwelijks 
een rol speelde en wat bij bouw- en sloopafval van woningen 
en gebouwen wel een rol kan spelen. In (29) werden onder
zoekresultaten vermeld betreffende beton vervaardigd met 
metselwerkgranulaten afkomstig van zulke defensie-objecten, 
waarbij het SOJ-gehalte varieerde van 0,1-1,1% (m/m t.o.v. 
totale toeslag). Voorzichtigheidshalve wordt toch aanbevolen 
de granulaten (grof voor beton, fijn voor mortel, en fijn ev 
grof voor beton) te gebruiken voor beton dat in droge 
condities wordt toegepast, vooral als steen of blokken voor 
binnenwanden (ook als korrelbeton), vloeren, schoorsteen
blokken, en brandbescherming van onderdelen van staal
constructies; voor buitenwanden wordt een bepleistering 
aanbevolen. 
In tabel 17 zijn enige resultaten uit genoemd onderzoek 
samengebracht. 
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Tabel 17 

Samenstelling (vol dln) 

c : toeslag : toeslag 
fijn grof 

:balr..steen=b 1 zand=z 1 
grind=g) 

1 : 2b . . 4b . 
1 : 2z . 4b . 
1 . 2z . 4g . . 
1 . l 15b . 3b . . 
1 . l 15z . 3b . . 
1 . 2b . 4b . . 
1 : 2z . 4b . 
1 : 215b . 7b . 
1 . 215z . 7b . . 

IIDrtels 
c : kalk . toeslag fijn . 
1 : 0 . 3b . 
1 : 0 . 3z . 
1 . 1 . 6b . . 
1 . 1 . 6z . . 
1 . 2 . 9b . . 
1 . 2 . 9z . . 
c . toeslag . toeslag . . 

fijn grof 

1 . 2b1 . 4b1 . . 
1 . 2b3 . 4b3 . . 
1 . 2b4 . 4b4 . . 
1 . 2z . 4b1 . . 
1 . 2z . 4b2 . . 
1 . 2z . 4b3 . . 
1 : 2z . 4b4 . 
1 . 0 . 6b3 . . 
1 . 0 . 6b4 . . 

Enige eigenschappen van beton/en mortel 
vervaardigd met baksteenmetselwerkgranulaat. 

verharden 28 d bij 

0 18 C water 18°C I 65% R.V. 

<::rk stafw,. vol.m st.an <Tk 28 st vol.m st.afw. 

N/rmf N/mm2 
kg/m3 kg/m3 N/nm2 afw. 3 kg/m 3 kg/m 

3218 519 2109 93 2911 613 1984 88 
3115 415 2212 56 3414 411 2129 76 
3018 - 2403 - 2916 - 2323 -
2717 419 2055 51 3110 415 1933 61 
2919 517 2173 72 3418 315 2087 56 
2312 315 2030 46 2716 416 1911 67 
26,7 3,0 2167 24 2811 1,7 2078 61 
1412 lil 1991 'SI 1610 011 1842 56 
1511 114 2103 51 1713 112 1986 56 

NB: Cfd28 st <Tt28 st 2 N/mm2 
. Ok-10x10x10 cm3 N/nm afw. afw. 

3 Cfd-7 11x7,1x7 11 cm 24,4 014 2,5 0104 
Cft-8-vonn (briket} 29,8 - 215 -

baksteen= b 1116 213 116 013 
zand = z 9,6 - 112 -
grind =g 515 012 110 011 
b1 1b2,b3,b4= 4 baksteen- 3,9 - 0,9 -

soorten 

vol.massa watergehal te Wa.IlT!t~el. 
kgjm3 % m/m · ëoëff. (W/mk) 

1682 6,3 0186 
2163 1,8 0,94 
1762 3,2 0112 
1922 4,4 1115 
2082 3,9 1,44 
2243 2,1 1 ,'30 
1954 2,4 1,08 
1842 1,9 0,75 
1570 2,7 0165 
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Uit het onderzoek bleek: 

Na breken van het baksteenmetselwerk en zeven werd een 
heel redelijke korrelverdeling gevonden, zowel van het 
fijne granulaat (<4,76 mm) als van het grove granulaat 
(4,76 - 19 mm) dat direct gebruikt kan worden. 

De gevonden betondruksterkte is voldoende voor de meeste 
toepassingen van 1:2:4 (vol.dln) samenstellingen, in de 
regel zelfs iets hoger dan die van 1:2:4 beton met zand 
en grind. 

De volumieke massa van het baksteenbeton is lager dan die 
van grindbeton, de waarde stijgt bij vervangen van fijn 
baksteeengranulaat door zand. De lagere volumieke massa 
is het gevolg van de porositeit van het granulaat, zodat 
het vochtgevoeliger zal zijn. Bij blootstelling aan buitenklimaat 
wordt daarom een goede bepleistering aanbevolen. 

De warmte-isolerende eigenschappen zijn aanmerkelijk 
beter dan die van normaal beton; ligt bij toepassing 
hierop de nadruk, dan dient zoveel mogelijk granulaat in 
de samenstelling te worden gebruikt. 

De brandweerstand van beton met baksteenmetselwerk
granulaat is aanmerkelijk hoger dan die van zand-grind
beton. Zo werd bijv. gevonden, dat bij verhitten tot 

4000C 

34% 
6% 

6000C en 8000C, 

77% 
22% 

100% 
<50% 

na afkoelen het sterkte
verlies bedroeg: 
voor zand/grindbeton 
voor baksteenmetselwerk
beton 

Dit bleek ook uit brandweerstandbepalingen volgens BS 476 
op stalen kolommen 20 x-15cm drsn afgedekt met 5 cm 1:2:4 
beton die nl. 4 hr 6 min bedroeg voor beton met baksteen
metselwerkgranulaat en 3 hr 30 min voor normaal beton, en 
t.a.v. gewapend betonvloerplaten 9 cm dik waarvoor resp. 
tijden van 2 hr en 31 min (normaal beton) worden 
gevonden. Dit betere brandgedrag bleek ook in de prakijk 
bij oudere gebouwen in Londen waar zulke vloeren waren 
toegepast. 
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De mortelsterkte bij gebruik van baksteengranulaat was 
meestal hoger dan bij gebruik van zand, zo'n mortel wordt 
echter niet voor buitenwerk aanbevolen, doch alleen daar 
waar droge condities aanwezig zijn. 
Ook tegenwoordig begint in Engeland weer belangstelling 
te komen t.a.v. de mogelijkheden om vooral gebroken beton 
als grindbetongranulaat te gebruiken in kringloopbeton 
(30, 31). 
Genoemde literatuur geeft echter vnl. resultaten van 
Amerikaans en Canadees onderzoek, zie 3.4.6. 

3.4.5 Japans onderzoek 

In Japan werd, als gevolg van de oliecrisis 1973, in 1974 
een commissie opgericht 11 Research on disposal and reuse of 
construction materials 11 die uitgebreid onderzoek verrichtte 
met voornamelijk grindbetongranulaten en hierover onder 
andere publiceerde in (32}. 
Hierbij werd gebruik gemaakt van (fijn + grof} gebroken 
beton als toeslag (type 3}, zand+ grof gebroken beton als 
toeslag (type 1} en een mengsel van (zand + fijn gebroken 
beton} als fijne toeslag met grof gebroken beton (type 2). 
Het gebroken beton wordt onderscheiden in type A (van vooraf 
in het lab. vervaardigd beton, <fk28 = 37,5 , 28,9 en 22,0 
N/mm2) en type B (afkomstig van 23, 45 en 50 jr oude 
betonconstructies}. 

De verhouding fijn:grof van het betonpuin na breken bleek 
steeds 3:7 te zijn, terwijl het totale granulaat type B ca 
4% m/m verontreinigingen bleek te bevatten (graniet, 
baksteen, gips, pleister, houtsplinters, glas, tegel
splinters, keramische kunststoffen, papier, metaal}. 
Tabel 18 geeft de eigenschappen van de granulaten. 
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Tabel 18 Eigenschappen van granulaten afkomstig van 
grindbeton 

Eigenschappen f---fij~~ ta:~üa ----- """, _ _9Eove _:!;~~~--

~~~1~:!; __ zand """P-'~~~at ___ grind 
A B A B 

3 soort. massa (kg/m ) 2060 2060 2510 2310 2290 2590 

(110) (3 1 1) (0 14) (2 18) 

actsorbtie (% m/m) 1115 1015 210 614 610 99 

(3 16) (1819) (3 12) (1819) 

stortgew. 3 (kg/m ) 1310 1280 1670 1310 1370 1650 

(1 13) (4 1 1) (1 13) (3 14) 

( ) = variatiecoëfficiënt 

waaruit blijkt, dat we1n1g verschil bestaat tussen type A en 
B. Alleen de spreiding bij type B was groter. 

T.o.v. zand/grind betonspecie (referentiebeton) van dezelfde 
samenstelling bleken bij hogere zetmaat (ca. 20 cm) (190 1 
waterjm3 referentie ) de typen 1 1 2 en 3 resp. 7, 14 en 24 
ljm3 meer water nodig te hebben voor gelijke zetmaat. 
Bij lage zetmaat vond men geen verschillen. 
Bij typen 2 en 3 gebruikte men 1 resp. 3% meer fijne toeslag 
dan voor type 1. Het luchtgehalte van de specie was 
nauwelijks groter dan die van de refentiebeton na correctie 
voor fijne toeslag, zonder deze correctie bleek het lucht
gehalte wel hoger (type 1-4%, type 3-6%). 

Wat de eigenschappen van verhard beton betreft, wordt 
geconcludeerd: 

een significant verschil in druksterkte (~k28) treedt op 
bij de 3 typen, nl. type 1 heeft gemiddeld 3,0 N/mm2 

resp. 6,0 N/mm2 hogere sterkte dan de typen 2 resp. 3. 
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In % bleek t.o.v. de referentiebeton ( = 100% met 
spreiding 80-120%) 

voor type 1 te gelden 85% (62-110) voor <fk-28 
voor type 2 te gelden 75% (60- 96) voor ifk-28 
voor type 3 te gelden 70% (55- 96) voor ~k-28 

Er bleek niet, dat de variatie in betondruksterkte van 
kringloopbeton hoger was dan die van het referentiebeton. 

De elasticiteitsmodulus (referentie 21-39.103 N/mm2) 
bleek bij gebruik van typen 1 en 3 toeslag, gem. resp. 
20 a 30% lager te liggen (type 1: gem. 24.103, type 3: 
gem. 20.000 N/mm2). 

De treksterkte bij gebruik van type 1 granulaat, bleek 
slechts 2 a 3% lager te liggen dan die van het 
referentiebeton, voor de . typen 2 en 3 wordt duidelijk 
lagere treksterkte gevonden (ca. 15%). 

De hechtsterkte van wapening aan beton lag voor typen 1, 
2 en 3 resp. 5%, 15% en 20% lager dan die van het 
referentiebeton. 

Voor de verhardingakrimp wordt bij gebruik van typen 1 en 
3 granulaat resp. gevonden na 31 weken 0,8 a l,oo/oo en 
en 1,1 a 1,20/oo t.o.v. 0,70/oo van het referentie
beton, m.a.w. ca. 30-60% hoger. 

Bij lage w/c-factor bleek de carbonatiediepte van beton 
met granulaten nagenoeg hetzelfde te zijn als voor het 
referentiebeton, bij hogere w/c-factor nam deze diepte 
echter aanmerkelijk toe t.o.v. het referentiebeton. 
De weerstand tegen vorstaantasting bleek praktisch gelijk 
te zijn aan die van het referentiebeton. 

Stoomverharding bleek bij gebruik van type granulaat tot 
ongeveer dezelfde sterkte te leiden als bij het 
referentiebeton, type 3 toeslag geeft wel duidelijke 
verlaging. Er werd geen krimpreductie door stoomverhar
ding gevonden bij dit onderzoek. 
Wel bleek de krimp van kringloopbeton 1,5 - 2,5 maal 
groter te zijn dan die van het referentiebeton hoewel die 
absoluut gezien toch laag lag t.g.v. de stoomverharding. 
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De invloed van verontreiniging werd vastgesteld, het 
bleek dat de volgorde van de verontreinigingen op 
sterktevermindering na: PVAC verf > asfalt > gips > hout 
> grond > pleister, waarbij het max. van deze verontreini
gingen dat toelaatbaar is met betrekking tot 15% 
sterkteverlaging t.o.v. referentiebeton, bedroeg (in 
vol. % van het toeslagmateriaal): 

pleister 7 % 
grond 5 % 
hout (cypres} 4 % 
gips 3 % 
asfalt 2 % 
PVAC verf 0,2% 

Met de grindbetongranulaten werden betonblokken 
vervaardigd, waarbij de druk- en buigsterkte ongeveer 
gelijk tot iets hoger bleek te zijn, dan die van het 
referentiebeton (~ 6,0 N/mm2), de permeabiliteit bleek 
echter groter, terwijl voor type 3 toeslag hogere krimp 
werd gevonden dan voor de overige soorten. 

Met type 1 en type 3 toeslag (<Tk = 25,7 resp. 21,7 
N/mm2) en zand/grind (<fk = 24,9 N/mm2) werden 
gewapend betonbalken gemaakt van verschillende 
doorsneden (15xl5 tot 20x25 cm2) en verschillende 
overspanning (1,80-2,10 m}, waarbij bleek dat bij 
gebruik van type 3 ca. 15% lagere buigsterkte werd 
bereikt t.o.v. de andere samenstellingen en ca. 20 a 30% 
geringer schuifsterkte. Voor constructief beton kan 
volgens dit onderzoek daarom zonder problemen de grove 
toeslag (grind} worden vervangen door grindbeton
granulaat. 
(N.B. Daar de figuren nogal verwarrend en onduidelijk 

ZlJn, werd voornamelijk gebruik gemaakt van de 
tekst en de tabellen} • 

3.4.6. Amerikaans en Canadees onderzoek 

Reeds onder 3.4.4. werd gewezen op lit (31} waarin een goed 
overzicht van de hier te behandelen literatuur wordt 
gegeven, dit betreft dan vooral (33, 34, 35). 
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In (34) wordt erop gewezen dat, indien fijn grindbetongranu
laat < 0,150 mm wordt gebruikt, dit meestal bestaat uit 
gehydrateerd cement en hierdoor de w/c factor van hiermee 
te vervaardigen beton sterk toeneemt. 
In (33, 34) wordt aangetoond, dat de vries-dooi bestandheid 
van kringloopbeton gelijk tot beter is dan die van de 
referentiebetonsamenstellingen. 
Als verklaring denkt men dat de mortel-coating der toeslag
korrels .de porien meer afsluit voor watertoetreding. 
Indien alleen de grove toeslag wordt vervangen door grind
betongranulaat geven fig. 11 en 12 (35) enige resultaten 
betreffende druksterkte, elasticiteitsmodulus en zetmaat van 
beton en betonspecie bij gebruik van verschillende cement
soorten (type III en I) en een samenstelling cement: 2 fijne 
toeslag: 3 grove toeslag (gew.dln) met w/c-factoren 0,55, 
0,65 en 0,75. 
Alle toeslag wordt gebruikt in waterverzadigde toestand met 
droog oppervlak, zodat van effectieve w/c sprake is. 
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Uit fig. 11 en 12 kan worden gezien dat de verwerkbaarheid 
c.q. de zetmaat nagenoeg gelijk was, terwijl de druksterkte 
en de elasticiteitsmodulus van het beton met het herge
bruikte betonpuin kleiner waren, respectievelijk 4 tot 14% 
en maximaal 40%. 

In (35) wordt verder aangetoond, dat de aanhechtsterkte 
toeslagmateriaal-cementmatrix ingeval van hergebruikt 
betongranulaat 22-45% kleiner was. Hieruit kan worden 
afgeleid, dat als het grove toeslagpercentage relatief hoog 
is, slechts sprake is van geringe sterktereductie. 
Het mortelgehalte zou de sterktereductie bepalen. Voor 
kringloopbeton wordt hier gevonden, dat de druksterkte 
tenminste 86% bedraagt van het referentiebeton terwijl de 
elasticiteitmodulus tot 60% van het referentiebeton kan 
bedragen. 

In (33, 34) wordt gevonden, dat toeslag, bestaande uit fijn 
grindbetongranulaat, een waterabsorbtie heeft van ca. 8-10% 
m/m, terwijl dit voor de grove gebroken beton ca. 4-6% 
bedraagt. Ook de soortelijke massa van de granulaten is 
iets lager dan die van de normale toeslag. In (34) wordt 
aangetoond, dat in de gehydrateerde eeroensteen die het 
oppervlak van de gebroken toeslagkorrels bedekt, micro
scheurtjes 2-4 urn worden waargenomen en vermoedt wordt dat 
deze aanleiding geven tot de verhoogde waterabsorptie. 

Met oog op mogelijke verontreinigingen maakt men in de hier 
behandelde landen bij voorkeur gebruik van gebroken 
wegenbeton die dan ook weer bij voorkeur wordt gebruikt voor 
nieuwe wegenbeton op dezelfde plaats als de gesloopte wegen. 
Zulke 11 kringloop"-betonwegen houden zich tot nu toe (na 3-15 
jaren) uitstekend. 

3.5 Conclusie betreffende de eigenschappen van kringloopbeton
soorten 

Uit 3.4 kwam naar voren, dat granulaten afkomstig van bouw
en sloopafval in 2 groepen kunnen worden verdeeld: 
grindbetongranulaat en de overige granulaatsoorten. 
Met grindbetongranulaat kan in feite zonder meer 
constructiebeton worden gemaakt; de overige granulaten 
dienen te worden beschouwd als lichte toeslagmaterialen en 
waarvoor lit (22, 36) van belang zijn. 
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Voor al deze toeslagmater i alen geldt dat, indi~n gebruikt in 
beton, nog weinig bekend is betreffende de lange duursterkte 
en de carbonatatie. 
Ook dient men nog voorzichtig te zijn t.a.v. de te 
verwachten spreiding in betoneigenschappen, hoewel in een 
aantal gevallen bleek dat deze van dezelfde grootte orde. 
was als van de referentiebetonsoorten waarbij zand en grind 
als toeslagmaterialen waren gebruikt. 
Overigens wordt in (37) gesteld dat natuurlijke sediment
gesteenten vanaf het begin als toeslagmateriaal worden 
gebruikt voor beton van varierende kwaliteit en dat toeslag 
afkomstig van bijvoorbeeld gebroken beton in dit opzicht kan 
worden beschouwd als toeslag van kunstmatige sediment
gesteenten. 
Men hoeft slechts aan de bestaande eisen voor toeslag te 
voldoen als vermeld in bijvoorbeeld ASTM C33 voor normale 
toeslagmaterialen en ASTM C330 voor lichte toeslag
materialen. 
Genoemde voorschriften laten dan ook zonder meer grindbeton 
en andere granulaten toe mits ze aan de eisen voldoen. 
Reeds in 1961 werd bijvoorbeeld door AC! Committee 621 
gesteld: "In selection an aggregate it is economical to 
require only those properties pertinent to its use in a 
particular project" en dit dient de basis te zijn voor het 
maken van beton. 

Met het oog hierop is bij het verwerkingsbedrijf van bouw
en sloopafval productiecontrole van het gebroken puin op 
verontreinigingen en op stortgewicht van primair belang, 
waarbij bekendheid met de herkomst van het puin een nuttig 
extra gegeven kan zijn. Het stortgewicht bleek van eminent 
belang daar t.o.v. deze eigenschap goede correlaties bestaan 
(zie fig. 3 en 7), zowel t.a.v. bijvoorbeeld de water
absorptie van de gebroken toeslagsoorten als t.a.v. de 
sterkte-eigenschappen van het hiermee te vervaardigen beton. 
De korrelvolumemassa van de granulaten zal vooral nodig zijn 
t.a.v. het samenstellen van graderingen. Het zal gewenst 
zijn de genoemde eigenschappen te kennen bij doorverkoop aan 
bijvoorbeeld betonmortelcentrales. 
Uiteraard zullen de nieuwe voorschriften voor toeslagmate
rialen voor beton, in de loop van 1983 verwacht, hierbij 
dienen te worden beschouwd. 
Op dit ogenblik zijn in dit opzicht van belang NEN 3543 en 
NEN. -3-54 2 
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In hoofdstuk 3.3 wordt een goed inzicht gegeven in de 
samenstelling en eigenschappen van granulaten afkomstig van 
Nederlands bouw- en sloopafval, terwijl in hoofdstuk 3.4.1 
de hiermee te bereiken sterkte- en krimpcijfers voor 
kringloopbeton worden gegeven. 
Deze cijfers wijken niet wezenlijk af van die welke worden 
gevonden bij onderzoek in Belgie (3.4.2), W-Duitsland 
(3.4.3), Engeland (3.4.4), Japan (3.4.5) en Canada/USA 

(3.4.6). 

Uit laatstgenoemde onderzoeken kunnen daarom de niet in het 
Nederlandse onderzoek bepaalde eigenschappen op redelijke 
wijze worden geschat. Indien men de samenstelling van een 
partij ·gebroken bouw- en sloopafval karakteriseert in % m/m 
granulaatsoorten (zie tabel 8) en hiervan de stortgewichten 
bepaalt, kan hieruit dan redelijk worden voorspeld, welke 
betoneigenschappen hiermee kunnen worden verkregen. 

4. Samenvatting en Conclusies 

Uit de studie· blijkt dat de samenstelling van het bouw- en 
sloopafval van belang is voor de toepassing en daarmee kan 
het nuttig zijn de herkomst van het puin' te kennen: 
puin van betonwegen en van betonconstructies verdienen de 
voorkeur t.a.v. hergebruik zowel als toeslagmateriaal voor 
beton alsook in de wegenbouw (fundering, verharding). 
Betonwegenpuin zal evenwel in de meeste gevallen ter plaatse 
worden verwerkt voor de reconstructie van de betreffende 
weg. Asfaltbeton of breekasfalt dient als verontreiniging te 
worden beschouwd bij hergebruik als toeslagmateriaal, het 
kan echter wel goed worden . gebruikt in de wegenbouw, hetzij 
voor de fundering, hetzij voor de (asfalt)verharding. 
voor hergebruik als toeslagmateriaal van gebroken puin dient 
te worden bedacht dat over het algemeen alleen de grove 
fracties (> 2 a 4 mm) hiervan geschikt zijn wegens gevaar 
voor te hoog gehalte aan verontreinigingen in de fijne 
fractie, alleen bij hoog gehalte aan grindbetonpuin is 
hiervoor weinig of geen gevaar. 
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De fijne fracties - al of niet verontreinigd - kunnen over 
het algemeen wel in de wegenbouw worden gebruikt voor 
bitumineuze verharding en voor steenfundecing; in het 
zandbed kunnen de fijne fracties alleen worden gebruikt bij 
voldoende vorstbestandheid, wat dan met name slaat op het 
baksteenpuingranulaat en bij voldoende CBR-waarde in 
waterverzadigde toestand. 

De grove puingranulaten die als toeslagmateriaal in beton 
kunnen worden gebruikt vallen in feite uiteen in twee 
groepen: grindbetonpuingranulaat en de rest (uitgezonderd 
breekasfalt, zie hiervoor). 

Eerstgenoemde granulaat is goed geschikt voor de 
(constructie)betonfabricage, alle overige granulaten zijn te 
beschouwen als lichte toeslagmaterialen waarmee dan lichte 
beton kan worden vervaardigd, hetzij van gesloten structuur, 
hetzij van open structuur (stenen, blokken). 
Het stortgewicht van deze granulaten is een belangrijke 
eigenschap daar hieruit een redelijke voorspelling kan 
worden opgesteld t.a.v. de sterkteeigenschappen. Voor de 
samenstelling van de lichte betonsoorten zal het echter ook 
gewenst zijn dat de korrelvolumemassa's bekend zijn. 

Gezien het gebleken belang van het stortgewicht van de 
granulaten zou het aanbeveling verdienen na te gaan in 
hoeverre dit stoetgewicht eveneens voorspellende kwaliteiten 
bezit t.a.v. hergebruik in de wegenbouw. 
Hoewel voor bepaalde lichte toeslagmaterialen van het 
hiermede vervaardigde lichte beton wel gegevens bekend zijn 
over de carbonatatie en over de lange duur sterkte zijn 
hiervoor nog nauwelijks gegevens bekend indien de grove 
puingranulaten als toeslagmateriaal voor (lichte) beton 
worden gebruikt. 
Ook dit zou een punt van verder onderzoek dienen te zijn. 
Tabel 19geeft een samenvattend overzicht van het mogelijke 
hergebruik van gebroken puin- en sloopafval. 
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Tabel 19.Hergebruik van bouw- en sloopafval 

hergebruik als: 

bouw- en sloopafval ---- - grondaanvulling, ophoging 
I (niet te grote stukken i.v.m. 

breken + zeven nazakken, geen asfaltbeton 

! i.v.m. blijvende deformatie}, 
oeverbescherming. 

granulaten 0-40 mm 
i t 

rest asfaltbeton 
(breekasfal t;J.

I 
I 

cementstabilisatie wegfundering 
- asfalt(weg}verharding 

I 1--------------...--------:-1--- ongebonden wegfundering: 
l---. licht, max. 15% asfaltbeton 
I r---- . matig, max. 5% asfaltbeton 
L--- • zwaar, max. 5% asfaltbeton 

en zonder zachte baksteen-
granulaten 

~~~- gebonden wegfundering onder 
toevoeging van gegranuleerd 
slakkenzand 

granulaten 0-40 mm 
~~~- schraal funderingsbeton 

(econocrete} 

I I 
>4 mm 

rest
granulaten 

<4 mm fijne toeslag in (asfalt}ver
harding afhankelijk van 
kwaliteit 

~---~- zandbed (indien vorstbestand en 
CBR-waarde voldoende, ook in 
waterverzadigde toestand} 

grindbeton
granulat'en 

- fijne toeslag in beton indien niet 
verontreinigd 

---~- (weg}verhardingsasfalt 
- wegenbeton 
- constructiebeton 

L----------------- lichte beton met gesloten of 
met open structuur 
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Indien puingranulaten worden gebruikt voor bitumineuze 
verhardingslagen dient er wel rekening mee te worden 
gehouden dat t.g.v. de poreuze aard der granulaten deze 
1 a 1,5% meer (asfalt) bitumen nodig hebben dan voor de 
gebruikelijke verhardingstoeslagmaterialen het geval is. 
In USA is een zeer gebruikelijke wegenconstructie gevonden 
om de bestaande betonweg te breken, een deel van dit 
granulaat (4-40 mm) te gebruiken als filterdeken, hierop een 
andere deel van het granulaat te verwerken tot zgn. 
econocrete* (schraal beton), gebruikt als fundering en 
waarop dan de wegverharding komt, waarbij de rest van het 
granulaat mede wordt gebruikt voor dit (beton)wegdek. 
Een andere ervaring uit de USA (zie lit. nr. 4). 
is.dat de fijne fracties van wegbetongranulaat goed 
bijdragen aan cementstabilisatie van vooral korrelige 
grondsoorten. Voor grondsoorten met hoge plasticiteitsindex 
wordt deze index wel aanmerkelijk verlaagd door toevoeging 
van de fijne fracties wat als een voordeel wordt beschowud 
voor toelaten van zwaar verkeer direct op de zo behandelde 
ondergrond (ook voor bouwplaatsen van belang). 
Andere mogelijkheden voor hergebruik van beton- en 
sloopafval (dus niet als toeslagmateriaal of in de 
wegenbouw) worden vermeld in tabel 1 . 

* Econocrete = a form of hydraulic-cement concrete 
developed by the American Concrete Association containing 
typically, less completely processed aggregates and less 
cement than would be used in concrete for paving but more 
cement than used in cement-treated base course that can be 
slip form paved by normal equipment. 
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