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30% vervanging van grof toeslagmateriaal

In de betonindustrie wordt gestreefd naar circulariteit 
van grondstoffenstromen. Regulier betongranulaat kan 
daarbij het natuurlijke grove toeslagmateriaal vervan-
gen tot maximaal 30 procent in alle milieuklassen en 
zonder aanpassing van de rekenwaarden. Beton dat 
vrijkomt bij sloop, wordt nuttig hergebruikt als secun-
dair toeslagmateriaal (betongranulaat). Een belangrijk 
uitgangspunt voor circulair gebruik van grondstoffen 
voor beton is om het ontwerp zo in te richten dat 
grondstoffen aan het einde van de levensduur van be-
ton eenvoudig kunnen worden teruggewonnen.

Een schone keten
Voor een optimaal hergebruik moeten de teruggewonnen grondstoffen de kwaliteit van het nieuwe beton niet 
nadelig beïnvloeden. Daarvoor geldt: hoe schoner de keten, des te minder bewerkingsstappen er nodig zijn 
om tot de gewenste kwaliteit betongranulaat te komen. Deze kwaliteit wordt geborgd door BRL 2506 ‘Recy-
clinggranulaten voor toepassing in GWW-werken en in beton’. Hoge percentages granulaat als grindvervanger 
toepassen in beton is technisch gezien steeds vaker mogelijk. Echter, uit oogpunt van duurzaamheid is een 
optimale mix van primair en secundair toeslagmateriaal beter. Dit heeft te maken met de duurzame toepass-
ing van betongranulaat in de wegenbouw, transport, wijze van inzameling en daarmee samenhangende ve-
rontreiniging en de extra water- en daarmee cementbehoefte van sommige granulaten in het betonmengsel.

Vervanging tot 100%
Volgens NEN 8005:2014, de Nederlandse invulling 
van NEN-EN 206 (‘Beton - Specificatie, eigenschap-
pen, vervaardiging en conformiteit’) kan regulier be-
tongranulaat het natuurlijke grove toeslagmateriaal 
tot maximaal 30 procent vervangen in alle milieuk-
lassen en zonder aanpassing van de rekenwaarden. 
In CUR-Aanbeveling 112 ‘Beton met betongranulaat 
als grof toeslagmateriaal’ staan aanbevelingen voor 
het omgaan met vervangingspercentages tot 50 pro-
cent, of onder voorwaarden zelfs 100 procent.
Vooraf nadenken over de constructie waarin grind-
vervanging toegepast gaat worden, is essentieel. 
In hoogwaardige betonconstructies, die ook nog 
bestand moeten zijn tegen vorst/dooizouten, is een 
hoge mate van vervanging niet altijd wenselijk.
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