BOUWSTOFFEN
DOOR IMMOBILISATIE

Algemeen
De bouwmarkt vraagt steeds meer om bouwstoffen die zijn vervaardigd uit secundaire
grondstoffen, met als drijfveren de economie (kosten) en het milieubeleid. Zo is er een
streven naar:
• minder inzet van primaire grondstoffen, zoals zand en grind;
• minder storten (ruimtegebrek, maatschappelijke weerstand);
• duurzame oplossingen voor de bouw en industrie (het sluiten van de grondstoffenketen, cradle-to-cradle).
Bij infrastructurele investeringen doet zich landelijk een tekort voor aan bouwstoffen uit
secundaire grondstoffen. Het is de verwachting dat de komende jaren de vraag naar
bouwstoffen tijdelijk iets daalt om daarna binnen 5 tot 10 jaar weer naar het huidige
niveau te stijgen. De inzet van bouwstoffen – afkomstig van een immobilisatieproces –
biedt een verruiming van het aanbod en past binnen het milieubeleid.

CIM heeft een precompetitieve functie en
richt zich op drie hoofdthema’s:
•
•
•

kennisoverdracht en promotie;
regelgeving en kwaliteit;
kennisontwikkeling.

KENNISOVERDRACHT EN PROMOTIE
Kennisoverdracht en promotie richten
zich met name op het bekendmaken van
de mogelijkheden van het immobilisatieproces en de aldus verkregen bouwstoffen. Beschikbaar zijn onder andere
folders, publicaties, een website
(www.immobilisatie.nl) en een periodiek

verschijnende nieuwsbrief. Verder is CIM op
beurzen en congressen vertegenwoordigd.
REGELGEVING EN KWALITEIT
Ontwikkeling van milieuregelgeving is een
zeer actueel onderwerp in Nederland, en
ook elders in Europa. CIM ontplooit veel
initiatieven om de positie van immobilisatie in beleid en regelgeving verder te
versterken. Zie de paragraaf ‘Beleid en
regelgeving immobilisatie’.
KENNISONTWIKKELING

Centrum voor Immobilisatie
Het Centrum voor Immobilisatie (CIM) is een publiek-private organisatie die streeft naar
de verantwoorde toepassing van immobilisatie en de geproduceerde producten.
De doelstelling van het CIM luidt:
Acceptatie van immobilisatie als een volwaardige verwerkingstechniek met een hoog
milieurendement. Deze acceptatie moet vervolgens leiden tot een grootschalige en
verantwoorde inzet van immobilisaten als bouwstof.
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Voor de verdere ontwikkeling van bovenstaande twee hoofdthema’s, is actuele
kennis van hoog niveau vereist. CIM
participeert in projecten (onderzoek,
toepassingen) waar deze kennis wordt
ontwikkeld en CIM initieert zelf relevante
projecten. Zie voor meer informatie de
paragrafen ‘Immobilisatietechnieken’ en
‘Kwaliteit borgen’.
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Wat is immobilisatie?

Organisatiestructuur CIM

“Immobilisatie is een technologische
ingreep waarbij de fysische en/of chemische eigenschappen van een afvalstof
worden gewijzigd, zodanig dat de kans op
verspreiding van milieuverontreinigende
stoffen door uitloging, erosie of verstuiving
op de korte en lange termijn wordt
verminderd”. Kortom, het efﬁciënt
vastleggen van bezwaarlijke verontreinigingen en ervoor zorg dragen dat ze in de
gebruikssfeer ook vast blijven zitten.
Immobilisatie kan plaatsvinden door
thermische behandeling, waarbij de
afvalstof in meer of mindere mate smelt
en weer afkoelt, of door toepassing van
koude technieken waarbij de ﬁxatie door
toevoeging van bindmiddelen, eventueel
in combinatie met speciﬁeke toeslagstoffen, wordt verkregen.

Strategische beslissingen binnen CIM worden door het bestuur van CIM genomen. In
het bestuur is met name het bedrijfsleven (bindmiddelleveranciers, toepassers immobilisatietechnieken, onderzoeksbureaus, adviesbureaus) vertegenwoordigd. Het bestuur
van CIM wordt door CROW gefaciliteerd en CROW treedt ook op als aanspreekpunt/
coördinator.
Naast het bestuur beschikt CIM over twee commissies die zich bezighouden met de
praktische uitvoering en begeleiding van elk van de twee hoofdthema’s.

BESTUUR CIM

COMMISSIE TECHNIEK &
BELANGENBEHARTIGING

COMMISSIE
PR/COMMUNICATIE

3

IMMOBILISATIETECHNIEKEN
Immobilisatie is een technologische ingreep waarbij de fysische en/of chemische eigenschappen van een afvalstof zodanig wijzigen, dat de verspreiding van milieuverontreinigende
stoffen – door uitloging, erosie of verstuiving – tot een minimum wordt gereduceerd.
Duurzame vastlegging van de milieuverontreinigende stoffen werkt volgens een van de
volgende mechanismen, of een combinatie daarvan:
• omhulling van de verontreinigende stoffen met een bindmiddel zoals cement of
bitumen;
• chemische vastlegging door het vormen van slecht oplosbare verbindingen via
neerslagreacties;
• thermische behandeling via sintering of verglazing waarbij de milieuverontreinigende
stoffen verbranden of worden ingesloten in het product.
Immobilisatietechnieken, kunnen grofweg worden ingedeeld in de categorieën ‘koude
technieken’ en ‘thermische technieken’. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de
diverse soorten gangbare technieken.
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* De matrix is het materiaal dat de afvalstofdeeltjes omhult.
Koude immobilisatietechnieken veranderen de chemische samenstelling van het
uitgangsmateriaal vaak niet wezenlijk. Veel milieuverontreinigende stoffen kunnen relatief
eenvoudig met een bindmiddel worden vastgelegd. Voor lastigere verbindingen kunnen
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speciﬁeke additieven worden toegevoegd.
Thermische immobilisatietechnieken
leiden tot verbranden, vervluchtigen en/of
ontleden van organische verbindingen,
zoals minerale olie en polycyclische
aromatische koolwaterstoffen (PAK’s).
Anorganische verbindingen worden na
afkoeling in het product ingesloten. Bij
een thermische proces is het veelal
verplicht om de rookgassen te reinigen,
wat aanzienlijke investeringen kan
betekenen.

Belangrijke parameters bij de keuze van
een techniek zijn:
• aard van de afvalstof;
• hoeveelheid afvalstof(fen) met het oog
• op de schaalgrootte van het proces;
• de beoogde toepassing van het
immobilisatieproduct.
Soms is een voorbehandelingstechniek
nodig om het gewenste immobilisatierendement te behalen. Dit zijn methoden als
rijpen (bij baggerspecie), scheiden,
thermisch behandelen of het toevoegen
van grover materiaal of kalk.
Immobilisatie heeft geen zin wanneer er
geen afzetmarkt voor het product bestaat.
Het ‘Stappenplan voor bouwstof via
koude immobilisatie’ gaat hierop in.
Algemeen geldt dat koude technieken op
een relatief eenvoudige, bekende praktijk
berusten. Deze zijn vergelijkbaar met de
processen bij de productie van beton en
bij grondstabilisatie. De kern van het
proces is het effectief mengen van de
afvalstof met bindmiddel en eventueel
met additieven, waarna het product
wordt vormgegeven en verdicht. Door de
ruime kennis en ervaring zijn dergelijke
technieken ﬂexibel en door hun eenvoud
bovendien relatief goedkoop.

ringsmaterialen. Bij bouwstoffen uit
thermische immobilisatie ligt de nadruk
op grindvervangend aggregaat in asfalt
en beton en eindproducten als bakstenen en dijkbekledingselementen.
In Nederland is al veel ervaring opgedaan
met koude technieken, zowel wat betreft
het productieproces als de toepassing
van de producten. Dit geldt vooral voor
de toepassing van cement. Hiermee is
reeds een aanzienlijk aantal projecten
gerealiseerd. Momenteel worden jaarlijks
enkele honderdduizenden tonnen via
koude immobilisatie verkregen bouwstof
toegepast. Een uitgebreide beschrijving
van projecten in dit kader is opgenomen
in CUR-rapport 2002-5 ‘Bouwstoffen
door immobilisatie – Kennis –
Projecten – Informatie’.

Thermische technieken zijn vanwege het
hoge energieverbruik en de complexiteit
van de installatie in de regel duurder voor
wat betreft vaste en variabele kosten.
Daar staat tegenover dat organische
verbindingen deﬁnitief worden afgebroken en sommige anorganische verbindingen efﬁciënt kunnen worden verwijderd.
Bouwstoffen verkregen via thermische
immobilisatie kunnen meestal hoogwaardig worden ingezet. Praktijkervaring is
er vanuit de baksteenindustrie, net als
enkele initiatieven om bouwblokken en
aggregaten te produceren uit onder
andere verontreinigde baggerspecie en
vliegassen.
Bouwstoffen die zijn verkregen via koude
immobilisatie worden met name in de
grond- weg- en waterbouw toegepast.
Het gaat dan om ophoog- en wegfunde-
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KWALITEIT BORGEN
Bouwstoffen
en vertrouwen
Bij de introductie van nieuwe bouwstoffen, bijvoorbeeld vervaardigd door middel
van immobilisatie, ontbreekt veelal de
ervaring bij de afnemer (opdrachtgever
van een ‘werk’). Mede daardoor kan er
een gebrek aan vertrouwen bestaan in de
toepassing. Producenten van dergelijke
bouwstoffen zijn zich hiervan bewust en
zetten volop in op kwaliteitsborging.
Zij brengen hun kennis en jarenlange
ervaring daarbij in. Door adequate
kwaliteitsborging wordt het risico op
fouten bij productie en toepassing
geminimaliseerd. Conform NEN-EN-ISO
14001 is de deﬁnitie van kwaliteitsborging:

HET GEHEEL VAN ALLE GEPLANDE
EN SYSTEMATISCHE ACTIES, NODIG
OM IN VOLDOENDE MATE HET
VERTROUWEN TE GEVEN DAT EEN
PRODUCT OF EEN DIENST VOLDOET
AAN DE GESTELDE KWALITEITSEISEN.

Kwaliteitsborging geeft aan de ontdoener
van de afvalstof, de producent van een
immobilisatieproduct, de toepasser van
de bouwstof en ook het bevoegd gezag
het vertrouwen dat op elk moment aan de
normen wordt voldaan. Dat biedt ook
meer juridische zekerheid over de
aansprakelijkheid. De methodiek bij
kwaliteitsborging berust op de ontstaanswijze van een immobilisatieproduct:
AFVALSTOF + PROCES --->
IMMOBILISATIE-PRODUCT
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Kwaliteitsverklaring en immobilisatie
Het aangewezen middel om in de praktijk de milieuhygiënische en civieltechnische
kwaliteit van een bouwstof aan te tonen, is de kwaliteitsverklaring. Een dergelijke
verklaring wordt afgegeven na beoordeling van een bouwstof en het kwaliteitssysteem door een certiﬁcerende instelling. De lijst met erkende kwaliteitsverklaringen is op te vragen bij de Stichting Bouwkwaliteit (www.bouwkwaliteit.nl).
Voor immobilisatieproducten bestaat de Nationale beoordelingsrichtlijn BRL 9322
‘Cementgebonden minerale reststoffen als gebonden fundering in de gww’. De
status ‘Nationale beoordelingsrichtlijn’ is verleend na toetsing door de Harmonisatie
Commissie Bouw en door de Toetsingscommissie Bouwstoffenbesluit van de
Stichting Bouwkwaliteit.

Daarnaast geldt dat voor alle immobilisaten waarin grond of baggerspecie is
verwerkt, ongeacht de hoeveelheid, het productieproces moet voldoen aan
BRL SIKB 7500 (Beoordelingsrichtlijn Bewerking van verontreinigde grond en
baggerspecie), SIKB protocol 7510 (Procesmatige ex situ reiniging van grond
en baggerspecie) (bron: www.sikb.nl).

Aanpak in de praktijk
Als de kwaliteitsverklaring er is, hoe
gaan we dan te werk bij immobilisatieprojecten?
Per werk is een vooronderzoek nodig
(geschiktheidsonderzoek), zie paragraaf
‘Stappenplan voor bouwstof via koude
immobilisatie’. Aan de hand van proefstukken vervaardigd uit de afvalstof(fen),
wordt in het laboratorium vastgesteld of
de bouwstof voldoet aan alle technische
eisen, rekening houdend met kwantitatieve bandbreedten in de praktijk. Bij het
immobiliseren op praktijkschaal worden
periodieke controles uitgevoerd, meestal
steekproefsgewijs. Het gaat hier om
controles van het ingangsmateriaal,
het proces tijdens immobiliseren en
de eigenschappen van de bouwstof,
direct na productie en na toepassing
in een werk.
Per deelproces wordt geselecteerd
welke parameters hoe, hoe vaak en
waarop worden gecontroleerd. Alle
activiteiten en meetresultaten worden
vastgelegd in een logboek, met regel-

matige controles door een inspecteur
van de certiﬁcerende instelling.
Certiﬁcatie geeft waarborgen voor de
constantheid van de kwaliteit van het
product.

Geen kwaliteitsverklaring ?
Partijkeuring kan in vrijwel alle gevallen
gelden als ‘voldoende bewijs’. Dan moet

van elke geleverde partij worden vastgesteld of de partij voldoet aan de eisen
van het Besluit bodemkwaliteit. Proefnemingen en keuringsrapporten moeten
wel zijn opgesteld door een erkende
onderzoeksinstelling/laboratorium.
Daarnaast is ook de zogenaamde
‘fabrikant-eigenverklaring’ een geldig
bewijsmiddel in het kader van Besluit
bodemkwaliteit.

Op basis van BRL 9322 en 7500 kan
de producent van een immobilisatieproduct (de bouwstof) een ‘productcertiﬁcaat’ aanvragen of zijn proces
certiﬁceren. Het certiﬁcaat verklaart
dat de bouwstof geschikt is voor de
toepassing in een werk en voldoet
aan de beschreven, milieuhygiënische en civieltechnische producteisen. Het toekennen van het
certiﬁcaat vergt een (eenmalig)
toelatingsonderzoek en daarnaast
periodieke controles van de bouwstof
door de certiﬁcerende instelling, aan
de hand van de BRL. Daarbij speelt
de eigen verantwoordelijkheid van de
producent een grote rol, waarbij hij
zijn kwaliteitssysteem (zoals
omschreven in het kwaliteitshandboek) hanteert. Het kwaliteitshandboek omvat alle speciﬁeke acties en
controles van het proces en product.
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STAPPENPLAN
Welke verschillende stappen worden doorlopen om op milieuhygiënisch en
economisch verantwoorde wijze bouwstoffen uit afvalstoffen te produceren en toe
te passen? Bij de beoordeling of koude immobilisatie van een afvalstof wel zinvol
en verantwoord is, moet een systematische aanpak worden gevolgd. De aanpak
omvat zeven stappen (zie ﬁguur) die we hieronder elk kort toelichten.

Dit stroomschema is opgesteld vanuit
de ‘ontdoener’ van de afvalstof. Voor de
toepasser van het immobilisatieproduct
(de bouwstof) zijn alleen de stappen D, E,
F en G van belang.
STAP A: KARAKTERISERING
AFVALSTOF
Deze stap omvat het onderzoek naar
de relevante fysische en chemische
eigenschappen van de afvalstof zoals
volumieke massa, korrelgrootte, soort
verontreinigingen (‘verontreinigingsgraad’)
en het vochtgehalte.
STAP B: IDENTIFICATIE JURIDISCHE
ASPECTEN
Deze zijn van belang bij het vrijkomen van
de afvalstof, bij transport, opslag,
immobiliseren en bij het toepassen van
het immobilisatieproduct of het storten
van de geïmmobiliseerde afvalstof.
Belangrijke documenten zijn het Besluit
bodemkwaliteit (Bbk), Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP) en de arbowetgeving.
Immobilisatie-product vervaardigd
uit sorteerzeefzand en cement
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Mobiele menginstallatie voor het vervaardigen van bouwstoffen via immobilisatie

STAP C: SELECTIE BEOOGDE
TOEPASSING
De keuze van de beoogde toepassing van
de bouwstof moet ook worden gedacht
aan:
• Welke regelgeving is van toepassing?
(stap B). Een toepassing is bijvoorbeeld
immobilisatie van C3-afval naar een vrij
toepasbare bouwstof (categorie-1
bouwstof).
• Is eventueel een voorbehandeling van
de afvalstof nodig? Bijvoorbeeld zeven,
rijpen van baggerspecie (verhogen
drogestofgehalte), thermische aanpak
(verminderen organische fracties) of
toevoegen van grover materiaal.
• Ontwikkelen van de receptuur van het
immobilisaat (stap D).

afvalstof(fen). Ook staat het Bbk het
combineren van verschillende afvalstoffen
tot één bouwstof toe. Dit kan leiden tot
een betere kwaliteit bouwstof, gecombineerd met een lager verbruik aan onder
andere primaire grondstoffen zoals
bindmiddel. Denk hierbij aan immobilisatie
van verontreinigde grond in combinatie
met baggerspecie of verontreinigd zand,
of het combineren van reststoffen uit
afvalverbrandingsinstallaties.
STAP E: WORDT VOLDAAN AAN DE
MILIEUREGELGEVING?
Wordt niet voldaan aan bijvoorbeeld de
uitloogeisen, dan kan worden bezien of stap
D nogmaals wordt doorlopen, of dat een
alternatieve verwerkingswijze mogelijk is.

STAP D: ONTWIKKELING
RECEPTUREN EN PROCES

STAP F: ECONOMISCH
AANTREKKELIJK?

Belangrijk voor stap D is het vooronderzoek dat altijd vooraf moet gaan aan het
succesvol immobiliseren van een
afvalstof. Hierbij is ook het bepalen van
producteisen, zoals druksterkte en
duurzaamheid van belang. Overigens gaat
het Bbk bij nuttige toepassing uit van een
immobilisatieproduct en toetst het Bbk
niet op basis van de onbewerkte

Is immobilisatie van een afvalstof
economisch verantwoord? Houden hierbij
rekening met de variabele kosten van het
immobilisatieproces, inclusief voorbewerkingen en transport, en de vaste kosten
voor productielocatie, winst en risico.
Neem in de berekening de opbrengsten
uit de inname van afvalstoffen en de afzet
van bouwstoffen mee.

STAP G: AFWEGING MILIEUASPECTEN
Om de verschillende verwerkingsopties
van afvalstoffen met elkaar te vergelijken
bestaat er een aantal methoden, zoals de
voorkeursvolgorde voor afvalbeheer
(Delftse Ladder) en de milieugerichte
levenscyclusanalyse (LCA). In CURrapport 2002-5 zijn de milieueffecten
beoordeeld van het storten, reinigen en
immobiliseren van sorteerzeefzand. De
opdrachtgever kijkt vaak niet alleen naar
wat hij betaalt voor de toepassing, maar
ook naar de besparingen. Zeker als hij de
bezitter is (was) van de afvalstof, en zich
realiseert dat immobilisatie geldt als een
no-waste-oplossing. Milieu en economie
kunnen dan beide proﬁteren.

Mengen grondstoffen in het kader
van vooronderzoek
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BELEID EN REGELGEVING
IMMOBILISATIE
Deze paragraaf bespreekt het overheidsbeleid en de milieuregelgeving op het
gebied van afvalstoffen en immobilisatie.

Beleidskader
Het beleid voor het verwijderen van afvalstoffen staat in het Landelijk AfvalbeheerPlan (LAP 2009-2021). Dit document geeft een voorkeursvolgorde voor afvalbeheer.
De voorkeursvolgorde is per afvalstroom uitgewerkt in toegestane verwerkingstechnieken, de zogenoemde minimum standaard. Het LAP wijst het gebruik van
bouwstoffen via immobilisatie eenduidig aan als nuttige toepassing, wat valt in de
categorie ‘materiaalhergebruik’ of ‘recycling’. Immobilisatie draagt als nuttige
toepassing bij aan Duurzaam Bouwen en geeft:
• minder ruimtebeslag, omdat minder afvalstoffen behoeven worden gestort;
• minder gebruik van primaire grondstoffen en zo minder winning/landschapsverstoring;
• lager energieverbruik bij productie en transport.
Bij verontreinigde grond is de minimum standaard ‘reiniging tot herbruikbare grond’
of ‘immobilisatie tot een nuttig toepasbare bouwstof’. Beide verwerkingsmethoden
zijn gelijkwaardig in het LAP.

Juridisch kader
en regelgeving
PRODUCEREN VAN DE BOUWSTOF
Voor vergunningverlening is in principe de
gemeente het bevoegd gezag. Bij overslag
van afvalstoffen is een Wm-vergunning
(vergunning volgens de Wet milieubeheer)
vereist, ook bij het verwerken van
afvalstoffen binnen een zogenaamde
inrichting. De via immobilisatie geproduceerde bouwstof wordt vervolgens naar
een werk vervoerd. Voor dit transport
gelden dezelfde regels en vergunningen
als bij bouwstoffen uit primaire grondstoffen. Verder valt in-situ-immobilisatie
(‘saneren’) van bijvoorbeeld verontreinigde
grond of granulaten onder de Wet
bodembescherming.
De techniek van koude immobilisatie is
niet MER-plichtig, maar voor thermische
immobilisatie is dat wel vereist. Voor de
productie en afzet van bouwstoffen is –
zoals bij elk proces – de arboregelgeving
van kracht.
TOEPASSEN VAN DE BOUWSTOF
Het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) is er
voor bouwstoffen bij gebruik in een werk.
De herkomst van de grondstoffen in
combinatie met het type bindmiddel
(bijvoorbeeld cement, kalk, bitumen) doet
niet ter zake. In de grond- weg- en
waterbouw zijn er legio toepassingen
denkbaar, bijvoorbeeld als wegfundering
(gestabiliseerde laag), ophoging, deklaag
of stortsteen.
Het Bbk stelt uitloogeisen aan bouwstoffen. Die eisen hangen ervan af of de
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bouwstof vormgegeven of korrelvormig is.
Cementgebonden bouwstoffen vallen in
de groep vormgegeven bouwstoffen. Voor
alle vormgegeven bouwstoffen gelden
dezelfde maximale emissiewaarden in
mg/m2 voor vijftien zware metalen en vier
zouten. Voor vormgegeven bouwstoffen is
er maar één categorie en die is vrij
toepasbaar. Voor korrelvormige bouwstoffen maakt het Bbk onderscheid tussen
bouwstoffen die vrij toepasbaar zijn, en
IBC-bouwstoffen die in IBC-werken
mogen worden toegepast. IBC staat
voor Isoleren, Beheren en Controleren.
Uitloging betreft de anorganische
componenten als metalen, chloor en
sulfaat. Voor de organische componenten
zoals minerale olie en PAK geldt een
maximumgehalte in de bouwstof (dus
niet in de onbewerkte afvalstof). Verder
noemt het Bbk de eis van duurzame
vormvastheid.

Bij toepassen van de bouwstof moet de
kwaliteit van de bouwstof aantoonbaar
voldoen aan het ‘Besluit bodemkwaliteit’.
Dit kan plaatsvinden door een partijkeuring van de bouwstof of door een productcertiﬁcaat op basis van een Nationale
beoordelingsrichtlijn (BRL). Voor cementgebonden reststoffen bestaat BRL 9322.

CUR-publicatie 183 ‘Handleiding voor het
beoordelen van immobilisaten’ en in
CUR-rapport 2002-5. De wetgever staat
verder het combineren van verontreinigde
materialen omwille van de functionaliteit
toe. Dit vormt ook een wezenlijk onderdeel
van de receptuurontwikkeling, bijvoorbeeld
ten behoeve van een goede korrelopbouw.

Verder gelden er voor bouwstoffen ook
(civieltechnische) toepassingseisen, zoals
de druksterkte en bestandheid tegen
nat-droogcycli. Ook het (onverharde)
mengsel moet voldoen, bijvoorbeeld met
het oog op de verwerkbaarheid en
verdichtbaarheid. Daarom moet de
bouwstof een goede korrelopbouw
hebben; bij een cementgebonden
wegfundering moet het korrelaandeel
1-2 mm ten minste 10% v/v cumulatief
zijn. Deze eisen staan onder andere in de
Standaard RAW Bepalingen 2005, in de

HERGEBRUIK VAN DE BOUWSTOF
De Wet milieubeheer noemt een verwijderingsplicht en de eis van terugneembaarheid.
Komt een werk aan het einde van de
levensduur, dan is hergebruik van een
immobilisatieproduct mogelijk door het te
breken of te frezen tot granulaat, en
eventueel met bindmiddel te mengen tot
een vormgegeven bouwstof. Bij toepassing moet opnieuw getoetst worden aan
de vigerende regelgeving.
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