
Prestaties van halfverhardingen – resultaten van het project 
NoMaVert 
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Project NoMaVert – new materials for sustainable ‘green’ 
road structures 

• Halfverhardingen – granulaten met natuurlijke bindmiddelen,  
voor structuren met beperkte belastingen of drainerende 
structuren 

 
• Bomengranulaten - gebruikt in onderfunderingen voor 

verhardingen rond bomen 
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Doelstellingen  
 
• Bestuderen van de prestaties van die materialen om voorschriften en 

aanbevelingen op te stellen voor bestekken 
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Materialen 

Mengels voor studies in het laboratorium 

• F1 : het bindmiddel is een biopolymeer van plantaardige oorsprong 

• F2- M1 : het bindmiddel is mineraal maar niet op cementbasis 

• F2- M2 : het mengsel is niet gebonden maar wordt veel gebruikt in België 

• F3- M1 : het bindmiddel is van plantaardige oorsprong 

• F3- M2 : het bindmiddel is van plantaardige oorsprong 
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Proeven in het laboratorium 

• CBR na bewaring (in klimaatkamer aan 20°C en /of onderdompeling) 
• Cycli droog/nat  
• Cycli vorst/dooi 



CBR na verschillende bewaringstermijnen 

• OPM 



Mengsel F1 

 

F3-M2 F1 F3-M2 

Verdichtingswijze OPN OPN OPM OPM 

CBR onmiddelijk 99 75  127 235 

CBR 4 d 

onderdompeling 

Te meten 86 210 203 

CBR 7 d 188 121 229 187 

CBR 7 d + 4 d 

onderdompeling 

121 121 214 177 

CBR 28 d 227 146 401 213 

CBR op proefstukken verdicht tot OPN/OPM 
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Cycli droog-nat  

Meten van de draagkracht na afwisseling droge/natte periodes 

• 14 dagen in klimaatkamer bij 20°C en 60 % RH 

• 4 dagen onderdompeling 

• Afwisseling van 10 cycli van 24u in klimaatkamer bij droge omstandigheden -    
24 u onderdompeling  

• Opmeten van CBR na 10 cycli, na 28 dagen 



  CBR 28d na droge-natte 

cycli (OPN) 

CBR 28d (OPN) 

F1 129 % +/- 13,9 227 % 

  

F3-M2 97 % +/-15,3 

 

146 % 

  

Cycli droog-nat - Resultaten 

• Vermindering van CBR maar de waarden blijven voldoende 
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Cycli vorst-dooi 

Meten van de draagkracht na cycli vorst/dooi 

• 3 reeksen : bewaring 14 dagen in klimaatkamer + 2 dagen onderdompeling  

• Reeks 1 : 10 cycli vorst/dooi + 2 dagen in klimaatkamer (20°C, 60 % VG) – 
CBR na 28d 

• Reeks 2 : 12 dagen in klimaatkamer (20°C, 60% VG) – CBR na 28d 

• Reeks 3 : CBR na 16 dagen (onmiddelijk na eerste bewaring) 



• CBR waarden blijven hoog na cycli 
vorst/dooi  

• De verharding gaat verder gedurende 
cycli vorst/dooi (significant voor het 
materiaal  F1) 

• De beproefde materialen zijn vorst 
bestendig 

Cycli vorst-dooi 
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In situ proeven: doorlatendheidsmetingen op bestaande 
werven 



Plaats/Leverancier Uitvoering Datum Aantal metingen  Dubbele-ring proeven 

Sledderlo - F4  Mei 2016 

10/7/2020 2 Niet meetbaar 

22/9/2016 
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k1 = 4,1*10-5 m/s 
k2 = 1,7*10-5 m/s 
k3 = 4,0*10-6 m/s 

Tienen - F1 2017 (f. 1) - 2019 (f. 2) 10/8/2020 
2 (fase 1) Niet meetbaar 

Genk - F1 2018 (f. 1) - 2019 (f. 2) 10/8/2020 
2 Niet meetbaar 

Antwerpen - F1 2015 12/8/2020 2 Niet meetbaar 

Borgerhout - F1 Einde 2019 12/8/2020 2 Niet meetbaar 

Tervuren - F3 

  
2017 

10/9/2020 

  

2 Niet meetbaar 

1 3,79*10-6 m/s 

Erps kwerps - F3 September 2015 10/9/2020 
1 3,56*10-4 m/s 

2 Niet meetbaar 



CBR in situ / Duitse dynamische plaatproef 



CBR in situ / Evd op bestaande werven 
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Bouwplaats in Wavre (F3-M2) 

• 20 cm menggranulaten 20/56 mm 

• 4 cm menggranulaten 4/20 mm 

• Lavalaag +/- 1 cm na verdichting 

• Halfverharding van 5 cm na verdichting 

• Droge volumieke massa OPN = 
2,0339 g/cm3 

• CBR = 75 %  
• Watergehalte = 8,32 %  
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Bouwplaats in Wavre (F3-M2) - in situ proeven 
  Resultaten  
CBR onmiddelijk labo OPM 235 % (w=6,85 %) 
CBR onmiddelijk labo OPN  75 % (w=6,92 %) 
CBR op monstername OPN  75 % (w=8,32 %) 
w in situ 8,32 % 
    
    
Wavre EVD dag 0 36 MPa +/- 9,5 
Wavre EVD dag 32 60 MPa +/- 5,50 
Wavre EVD na 8 maanden (juni) 75 MPa +/- 12,2 
CBR in situ  na 8 maanden (juni) 62 % +/- 11,8 
Verdichtingsgraad na uitvoering 99,9 % OPN 



Bouwplaats van Wavre – doorlatendheid 

• 3 metingen met dubbele-ringproef (2 op 
het deel van 2020 ; 1 op het deel van 2018) 

• Doorlatendheid te laag om met het toestel 
gemeten te worden 
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Bouwplaats van Meise (F1) 

• Steenslagfundering 

• Halfverharding van 6 cm na verdichting 

• Verdichting met trilplaat + verdichtingswals 

 Droge densiteit OPN = 1,9392 g/cm3 

 CBR = 111 %  

 Watergehalte = 9,49 %  
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Bouwplaats van Meise (F1) 

  Resultaten 

CBR labo OPM 191 (w=11,35 %) 
CBR onmiddelijk labo OPN  99 (w=10,4 %) 
CBR op monstername OPN  111 (w=9,49 %) 
w in situ 9,49 % 
    
Meise EVD dag 0 of d+1 41, 6 MPa +/- 12,9 
Meise EVD na 6 weken 75,1 MPa +/- 14,2 
CBR in situ dag 0  23,7 % +/- 5,1 
CBR in situ  na 6 weken 61 %  +/-   8,8 
Verdichtingsgraad 
Dag 0 of d+1 

91,7 % OPN 



Bouwplaats van Meise – doorlatendheidsmetingen 

• 4 metingen met dubbele-ringproef in 
september 2021 (2 metingen op een deel 
uitgevoerd enkele jaren eerder; 2 metingen 
op het deel uitgevoerd in juni 2021) 

• Doorlatendheid te laag om gemeten te 
worden door het toestel behalve 1 waarde 
9,22E-5m/s op het oudere deel 
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Conclusies 

• In het laboratorium: goede prestaties ivm draagkracht, waterbestendigheid, 
vorstbestendigheid  

• In situ :  

• Variaties in CBR waarden in situ; dynamische moduli beïnvloed door de onderliggende 
laag  

• Verharding van de mengsels met de tijd 

• Geen zichtbare schade: de draagkracht is voldoende voor toepassingen voor 
voetgangers  

• Weinig doorlatend 
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