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Productnorm Toeslagmaterialen
• Product:

• NEN-EN 12620
• Toeslagmateriaal voor beton

• BRL 2506
• Recyclinggranulaten voor toepassing in beton, wegenbouw, 

grondbouw en werken

Productnorm beton
• NEN EN 206/NEN 8005/BRL1801

• Max 20% (v/v) vervanging fijne fractie (0/4); geen melding
• Max 30% (v/v) vervanging grove frachtie; geen melding
• Niet gecombineerd

• CUR-Aanbeveling 112 (akkoord klant)
• Max 50% geen constructieve herberekening
• Max 50/100% constructieve herberekening noodzakelijk

Richtlijn voor specificaties van recyclinggranulaten voor beton (BRBS, Betonhuis)

De normaalste zaak van 
de wereld: regelgeving



Dagelijks toegepast in betonmortel
• C12/15 t/m C55/67
• Alle milieuklassen
• Consistentieklasse tot en met F5

Liever niet in:
• Waterkerend werk
• Monolithisch af te werken vloeren
• Zichtwerk conform CUR 100
• Zelfverdichtend beton

Toegepast als:
• 4/32 mm,  4/22 mm of 4/16 mm
• Gebruik van fijne fractie(0/4) is beperkt

De normaalste zaak van 
de wereld: de dagelijkse 

praktijk



Er is veel ruimte voor verbetering!De normaalste zaak van 
de wereld: de dagelijkse 

praktijk

bron: 
Duurzaamheidsverslag 

Betonhuis Betonmortel 
2012-2017



Betonakkoord

• Hergebruik stapsgewijs naar 100% in 2030

Duurzaam bouwen

• BREEAM, LEED, CSC

Nieuwe recyclingtechnieken

• Slim breken

• ADR/HAS

Ontwikkelingen



……………………… toch?

Schrijven we het voor in de bestekken en wordt de toepassing gehandhaafd?

Besteden we voldoende aandacht aan de préselectie van betonpuin en kunnen/willen 
we selectief slopen?

Kan het materiaal nóg schoner gemaakt worden (zonder hout en plastic)?

Wat is het voordeel in het kader van duurzaamheid in termen van MKI en CO2 
footprint?

Wat is het effect van secundaire materialen en nieuwe betonsoorten op een tweede, 
derde, …… leven in beton (AEC-granulaten, geopolymeerbeton)

De normaalste zaak van 
de wereld:…...........



C30/37 XF4 S3 met en zonder betongranulaat (30%)CO2 footprint en MKI

CEM III/B 0% RCA 30% RCA

CO2 (kg/m3 CO2) 130 131

MKI (€/m3) 11,33 11,35

CEM I 0% RCA 30% RCA

CO2 (kg/m3 CO2) 330 334

MKI (€/m3) 24,22 24,42



Hoe hoogwaardig is het beschikbare material?
• Wisselend over het land
• We kunnen absoluut goede kwaliteit maken en krijgen
• Partijen moeten het wel willen.



Hoeveel materiaal is beschikbaar?
• Intern onderzoek 1 miljoen ton
• Overige wordt elders toegepast
• De markt is in beweging
• Slopers raken geïnteresseerd



Conclusie
• Beschikbaarheid is geen probleem
• Betontechnologisch mogelijk en toegestaan
• Anders denken, anders doen
• Maar………
• Aandacht voor manier van slopen
• Aandacht voor inname
• Aandacht voor kwaliteit van het product

Met de juiste aandacht van alle partijen is het toepassen van 

betongranulaat de normaalste zaak van de wereld
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