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… Wanna tell you a story … 

<1990 

-> storten (legaal- illegaal) 
-> verharding erfwegen 
-> onderfundering van 
    “brikkeljon” 

…2021 

-> Ontmanteling 
-> Selectieve sloop 
-> Recyclage 
-> Certificering 
-> Maximale kwaliteit 
    en toepassingen  
    genereren.        AFVAL 

AFVAL 

X
 



 …Our story… 

<1990 …2021 

Lineaire 

Economie 

Circulaire 

Economie 

Ontginning 

producten 

slopen 

Producten 

Recyclage 

Toepassing 

Selectieve sloop 

 +ontginning 

toepassing 



 …why Recycling… why Circularity… 

RECYCLEREN 

1. Primaire grondstoffen schaarser 

2. Afvalberg verminderen 

3. Verbod op storten van en opvullen met puin in groeven en graverijen 

 

CIRCULARITEIT 

1. Klimaatopwarming vraagt een meer ecologische aanpak 

2. Potentiële schatkist aan grondstoffen in onze steden (URBAN Mining) 

3. Gebruik mogelijk maken in een tweede , derde, … leven van gerecycleerd B&S afval 

 

 



 …so…what about quality… 

• Afval omzetten naar marktconforme product of grondstof 

• Overleg tussen: 

 *opdrachtgevers 

 *slopers 

 *recyclagebedrijven 

 *afnemers 

 *certificatie-instellingen 

 *onderzoekcentra 

• Certificatie van marktconforme product of grondstof  

• Handhaving op de kwaliteit en de toepassingen 
  

  



… 2018 

Certificatie breker TRA (M10/(M)11 

Certificatie vaste site  CE2+ TRA10/M10 

Certificatie TRA(M)10/(M)11   

Certificatie HGM  TRA 21 

Certificatie SB  NBN EN 206 & NBN B15-001 

 … from zero to certification by COPRO & CERTIPRO…  

De (R)evolutie naar Kwaliteit 



 … Now let’s talk about mixed granulates… 

Betonpuin Asfaltpuin Mengpuin Metselpuin 

Betongranulaten 

voor: 

*Onderfundering 

*Fundering 

*Minderhinder stslg 

Asfaltgranulaten 

voor: 

*Fundering 

 

Metselwerkgranulaten 

voor: 

*Onderfundering 

*Fundering 

Menggranulaten voor : 

*Onderfundering 

*Fundering 

*Minderhinder stslg 

A+ granulaat: 

*stortbeton 

*wegenisbeton 

*Asfalt B+ granulaat: 

*stortbeton 

*wegenisbeton 

Laagwaardige toepassing 

Hoogwaardige toepassing 



Betonpuin Asfaltpuin Mengpuin Metselpuin 

 … Evolution of recycled waste … 

1992 

2021 

2 miljoen ton 

17 miljoen ton 

Vlaanderen :15,5 milj. ton BHG 1,5 milj. ton 

6,8 milj. ton mengpuin (40%) 



 …mixed granulates…mixed emotions…in Flanders… 

Wegenbouw: 

 

NBN EN 933-11 

VLAREMA 

 

Rcug ≥ 50 

 

Rb ≤ 50 

Ra ≤ 5 

Rg ≤ 2 

X ≤ 1.0 

FL ≤ 5 

C asbest ≤ 100mg/kg 

Stortbeton: 

 

NBN B 15.001 

NBN EN 206-1 

VLAREMA 

Rc ≥ 50 

Rcu ≥ 70 

Rb ≤ 30 

Ra ≤ 5 

Rg ≤ 2 

X ≤ 1.0 

FL ≤ 2 

C asbest ≤ 100mg/kg 

1. Samenstelling: 



 …requirements mixed granulates(Flandres) … 
2. Bijkomende eisen volgens toepassing: 

Onderfundering: 

Type I 0/56 bovenlaag 

Type II 0/56 
Ongebonden! 

Fundering: Type A of B 

Type IA  of  IB (0/40) 

Type IIA of IIB (0/20) 
Enkel Cement (A) of 

Calciumchloride(B) gebonden! 

*Doorval 0,063mm : Cat f4 van     

 NBN EN 13242 

*Doorval 0,063mm : Cat f4 van              

NBN EN 13242 

 

 

 

*Vlakheidsindex:  Cat FI35 van             

           NBN EN 13242 

*% ronde/gebr.stenen :Cat C50/10 van 

           NBN EN 13242 

*weerstand verbrijzeling: Cat LA50 van    

           NBN EN 13242 

Eis 

TOEPASSING Fundering: Schraal beton 

 

*Doorval 0,063mm :  

   D > 8mm : Cat f2 van             

 NBN EN 12620 of 13242 

   D ≤ 8mm : Cat f4 van 

 NBN EN 12620 of 13242 

*Vlakheidsindex:  Cat FI35 van             

 NBN EN 13242 

*% ronde/gebr.stenen :Cat C50/10 van 

 NBN EN 13242 

*weerstand verbrijzeling: Cat LA40 van    

 NBN EN 12620 of 13242 



 …requirements mixed granulates(Flandres) … 
2. Bijkomende eisen volgens toepassing: 

TOEPASSING Stort beton 

EO,EI,EE1 EE2, EE3, ES1, 

ES2, ES3, EA1 

EE4, ES4, EA2, EA3 

Menggranulaat  

type B+ 

20% 0% 0% 

Omgevingsklasse - Ongewapend beton 

EI EE1 EE2, EE3, 

EA1 

EE4, ES1, ES2, ES3, ES4, EA2, 

EA3 

Menggranulaat 

type B+ 

20% 0% 0% 

Omgevingsklasse -Gewapend beton 



 … special applications mixed granulates(Flandres) … 

TOEPASSING Verhogen bedrijfsterreinen Tijdelijke onderfundering (SB 250 v 4.1)  

Deze onderfunderingslaag dient tijdens de 

uitvoering in stand en berijdbaar te worden 

gehouden! 

Tijdelijke onderfundering voor: 

*opritten: 

              - b= 3m 

              - hoogteverschil overbruggen 

          laag volledig afvoeren! 

*minderhinderlaag in het baantraject: 

              - afvoeren voor volgende (definitieve) 

                laag wordt aangelegd 

              - geroerde laag 

     < 10cm                     > 10cm   

10 cm afvoeren   laag volledig afvoeren 

Realiseren: 

*werkhoogte van het terrein 

*degelijke werklaag 



 Mixed granulates… Flanders…Brussels Capital Region…Wallonia… 

X 
Los Angeles 

OF:LA40          

F: LA30 

Vorst-dooi   

OF:F10     

onder S&M: F2          

boven S&M: F4 

Code van 

goede praktijk: 

saneringsnorm

/woongebied 
X 



 Mixed granulates/Mixtures…Delivered with care! …Handled with care? 

Menggranulaten OF 

SB250 

Mengsels type A / 

Schraal beton 

Betoncentrale & Recyclagesite 



 Mixed granulates/mixtures…Delivered with care!…Handled with care? 

Project 

Draagkracht onderliggende laag? 

Weersomstandigheden 

Correcte verdichting 

Draagvermogens en druksterktes 

realiseerbaar volgens de 

opgegeven laagdiktes? 

Nabehandelingen 

sproeien/afdekken 

Verwerkingstijd voor de 

gebonden mengsels respecteren 

Funderingen Onderfunderingen 

Afgedekte transporten 



We stellen vast in de praktijk dat meer en meer opdrachtgevers en ontwerpers het 

gebruik van menggranulaten verbieden in de funderingen. 

 

Mogelijke oorzaken: 

•  oneigenlijk gebruik van de menggranulaten. 

 - als verharding (Bourgoyen Gent) 

 - als niet gebonden fundering 

 

• Gebruik van gecontamineerd (modder, verbrijzeling) minder hinder steenslag als 

onderfundering en zelfs als niet gebonden fundering; 

 

• Afwezigheid van een onderfundering  waardoor de draagkracht van de fundering 

problematisch wordt. 

 

• De eis voor de plaatproef vooraleer de binding optreedt   (> 110 MPa) is misschien 

niet realistisch 

 

 

 … to avoid… 



• Het gebruik van menggranulaten als funderingsmateriaal is  bouwtechnisch perfect te 

verantwoorden. 

 

• Bovendien is het een schoolvoorbeeld  van de circulariteit. 

  - bescherming van de natuurlijke rijkdommen 

  - bescherming van het milieu (beperkte vervoerafstanden) 

  - behoud van de waarde van het materiaal 

 

• Een negatief gevolg van het verbieden van menggranulaten is het feit dat men 

systematisch betongranulaten voorschrijft. 

• In het kader van de circulariteit is het echter  aangewezen betongranulaten voor te 

behouden voor het gebruik in  stortbeton. 

 

 …CONCLUSIONS… 



 …Read all about it… 

 …Thank you for your attention… 

VSOR vzw 
Willy Goossens 
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