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Woord vooraf
In Nederland dreigt een tekort en een overschot. Een tekort aan geschikte bouwstoffen voor
de realisatie van civieltechnische infrastructuur, en een overschot aan materialen die in het afvalstadium belanden en leiden tot ruimtebeslag door storten. Door toepassing van immobilisatie kan
het overschot aangewend worden om het tekort te verkleinen.
Zo kunnen verontreinigde grond en minerale afvalstoffen worden bewerkt tot funderingsmateriaal
voor de aanleg van wegen en bedrijfsterreinen. Ziehier een goed voorstel voor hergebruik: een ware
één plus één is drie situatie! Want immobilisatie zorgt ervoor dat afval geschikt wordt als bouwstof,
met zo laag mogelijke emissies in de gebruiksfase en met de mogelijkheid om na gebruik,
de bouwstof opnieuw in te zetten.
De kwaliteit van het immobilisatie-proces en van de producten moeten voorop staan. De overheid
hanteert hiervoor het Bouwstoffenbesluit Bodem- en Oppervlaktewaterenbescherming als kader
voor milieubeleid en toetsing in de praktijk. Nu is het aan de ondernemers om te tonen dat
immobilisatie werkt.
De voorliggende publicatie ‘Bouwstoffen door immobilisatie’ geeft een goed beeld van de wijze
waarop immobilisatie in de praktijk verloopt. Het boek bestaat uit drie delen:

• een algemene beschouwing wat immobilisatie inhoudt,
• een uniforme beschrijving van een aantal in de praktijk gerealiseerde projecten,
• een lijst van deskundige contactpersonen.
De Nederlandse overheid hecht groot belang aan een optimale grondstoffenvoorziening.
Het Ministerie van VROM ondersteunt daarom de implementatie van immobilisatie in de praktijk
en wenst het Centrum voor IMmobilisatie, onder auspiciën van CUR, daarbij alle succes.

ir. J. van der Vlist
Directeur-Generaal Milieubeheer, Ministerie van VROM
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Inleiding
Deze publicatie bevat practische kennis en informatie over immobilisatie. Oogmerk is het
stimuleren van de klein- en grootschalige inzet van immobilisatie-producten, om afvalstoffen een
nuttige bestemming te geven en te besparen op het gebruik van primaire grondstoffen in de bouw.
Het Centrum voor IMmobilisatie (CIM), onder auspiciën van CUR, stimuleert kennisontwikkeling,
draagt practische kennis uit, en is betrokken bij de regelgeving en kwaliteit van immobilisatie.
CIM is een platform van overheid, bedrijfsleven en kennisinstituten.
Vanwege de toenemende aandacht voor immobilisatie is nu het moment gekomen om duidelijk te
maken welke vorderingen de afgelopen jaren zijn gemaakt. In de praktijk zijn al enkele succesvolle,
grootschalige en duurzame oplossingen gerealiseerd, zoals het bewerken (immobiliseren) van
verontreinigde baggerspecie, grond en industriële slibben. Deze publicatie ‘Bouwstoffen door
immobilisatie’ behandelt de verworvenheden, in de vorm van een drieluik:

• Kennis
• Projecten
• Informatie
Kennis

De verantwoorde toepassing van immobilisatie levert bouwstoffen op waar de markt om vraagt.
Bovendien wordt bespaard op primaire grondstoffen en op de beperkt voorhanden zijnde stortcapaciteit. De status van immobilisatie en de milieuregelgeving (Bouwstoffenbesluit) zijn nu
helderder dan bij de oprichting van het CIM in 1998.
Uiteraard moeten de milieu-effecten van immobilisatie en ook van andere verwerkingsopties
scherp in beeld gebracht worden. Een tweede aandachtspunt is het up-to-date houden van de
informatie omtrent immobilisatie-technieken, vigerende regelgeving en economische aspecten.

Projecten

Voor de implementatie van geschikte immobilisatie-technieken zijn praktijkprojecten van groot
belang. Deze publicatie behandelt zeven projecten die in de periode 1995-2002 zijn gerealiseerd.
Behalve de technieken zelf is ook veel aandacht nodig voor het samenspel tussen ontdoeners,
verwerkers, toepassers van de bouwstof, opdrachtgevers en de vergunningverlenende en
handhavende instanties.
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Informatie

Het CIM beheert een overzicht van circa 70 relevante partijen (ontdoeners, verwerkers, toepassers
en overheid). Van elke partij zijn de adresgegevens, contactpersoon, hoofdactiviteit, expertise en
eventuele nadere informatie vermeld. Ook zijn diverse referenties en actuele websites vermeld.
Deze publicatie bevestigt dat immobilisatie daadwerkelijk haar weg in de praktijk heeft gevonden.
De verwachting is dat in de nabije toekomst aanmerkelijk grotere afvalstromen tot inzetbare
bouwstoffen verwerkt worden. Het CIM blijft de komende jaren deze ontwikkeling actief
ondersteunen en stimuleren. Het CIM gaat ervan uit dat u met veel interesse kennis neemt van
deze publicatie. Bijzonder dank gaat uit naar NOVEM en de adverteerders, met wier financiële
ondersteuning deze uitgave tot stand is gekomen.

Theo A.M. Meijer
Voorzitter Centrum voor IMmobilisatie
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1.1

Preventie
Producthergebruik
Materiaalhergebruik
Verbranden met energieterugwinning
Verbranden zonder energieterugwinning

Algemeen

De gevolgen van de grootschalige winning van primaire grondstoffen voor
de Nederlandse bouwwereld staan volop in de belangstelling. Grenzen aan
de grondstoffenvoorraad en landschapsaantasting, die winning met zich mee
kan brengen, zijn onderwerp van discussie. De bouw speelt hierop in door
meer aandacht te schenken aan ketenbeheer en hergebruik. Door materialen
zoveel mogelijk in de toepassingsketen te houden, wordt concreet
bijgedragen aan het ‘Duurzaam Bouwen’ (DuBo). Het nuttig gebruik van
afvalstoffen - en daarmee het voorkomen van ruimtebeslag door de afvalstoffen te storten - ondersteunt ook deze DuBo-gedachte. Hoogwaardige en
duurzame inzet van afvalstoffen is mogelijk via de immobilisatie-technologie. Hieruit ontstaan bouwstoffen voor de grond-, weg- en waterbouw, wat
een besparing oplevert op de inzet van primaire grondstoffen. Kortom,
immobilisatie sluit naadloos aan bij dit streven.

Storten

Figuur 1.1 Voorkeursvolgorde voor afvalbeheer
(vroeger genoemd: Ladder van Lansink).

De Nederlandse overheid wil het vrijkomen van afvalstoffen zoveel mogelijk
voorkomen. Figuur 1.1 toont de zogenaamde voorkeursvolgorde voor afvalbeheer. Hoewel preventie de voorkeur heeft, is ook het hergebruik van
producten en materialen van groot belang. Voor afvalstoffen met voldoende
organische componenten is verbranden - al dan niet met energie-terugwinning - een oplossing. Is dit alles niet mogelijk dan resteert het gecontroleerd
storten van de afvalstoffen.
De afgelopen twee decennia zijn er vele bewerkingstechnieken ontwikkeld
voor afvalstoffen. Eén van deze technieken is immobilisatie.
Immobilisatie is een technologische bewerking, waarbij de fysische en/of chemische
eigenschappen van een afvalstof zodanig wijzigen, dat de verspreiding van milieuverontreinigende stoffen - door uitloging, erosie of verstuiving - beduidend vermindert
op de korte en lange termijn.

Deze technologische bewerking kan omvatten:
• omhullen van de verontreinigende deeltjes met cement of bitumen,
• vormen van slecht oplosbare verbindingen,
• smelten of sinteren.
Immobilisatie is een bekende techniek en wordt al decennia lang toegepast
in o.a. de Verenigde Staten, Canada, Frankrijk, België, Engeland, Duitsland,
Zwitserland en Japan. In de Angelsaksische landen wordt immobilisatie wel
aangeduid met ‘solidification and stabilisation’ (s & s) of met ‘no waste
concept’. Zie ook in (Connor, 1990/1997).
In Nederland komt deze techniek nu ook van de grond, door o.a. de
stimulerende werking van het onderzoeksprogramma T2000. Dit programma is in opdracht van het Ministerie van VROM en onder beheer
van NOVEM uitgevoerd in de periode 1990-2002. Sinds 23 juni 1998 bestaat
het Centrum voor IMmobilisatie (CIM), een platform van overheid,
bedrijfsleven en kennisinstituten.

I
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Het CIM stimuleert toegepast onderzoek en draagt kennis en informatie
over (CIM, 1998-2000).
Het verkregen immobilisatie-product krijgt bij voorkeur een nuttige toepassing. Daarmee is het feitelijk een bouwstof. Figuur 1.2 laat een wegfundering
zien, ontstaan na het immobiliseren van afvalstoffen. Indien nuttige toepassing niet mogelijk is of te duur is, kan een acceptabele oplossing zijn het
storten onder minder stringente omstandigheden. Zo bespreekt Bijlage IV
het storten onder C3-condities na de immobilisatie van C2-afvalstoffen.
Een nadere bespreking van de immobilisatie-technieken staat in paragraaf 1.2.
Een begrippenlijst is opgenomen in Bijlage I.
Onder immobilisatie vallen niet:
• isolatie van de afvalstof of grond, bijvoorbeeld met een kunststoffolie of
in een metalen of betonnen omhulsel. De immobiliserende werking moet
op microschaal plaatsvinden.
• gebruik van een afvalstof in een nuttig product, met een relatief laag
massa-aandeel van de afvalstof. Zo is de inzet van enkele % m/m avi-vliegas
als vulstof in asfalt geen immobilisatie. Voor immobilisatie geldt als ondergrens 50% m/m aan afvalstoffen in het (eind)product: dit is een vuistregel.

Figuur 1.2 Van afvalstof naar een nuttig
toepasbaar product via een immobilisatie-proces.

Afvalstof

Voldoet zonder verdere
bewerking aan eisen
voor nuttige toepassing

Voldoet niet zonder
meer aan eisen voor
nuttige toepassing

Bewerking niet mogelijk

Bewerking mogelijk

Immobilisatie heeft een aantal kenmerken:

•

•

•

bij immobilisatie blijft het gehalte (de concentratie) aan chemische
componenten in principe gelijk, maar de mobiliteit vermindert en daarmee ook de beschikbaarheid voor het milieu. Een mooi voorbeeld is
kristalglas. Dit materiaal bevat lood, vaak enkele tienduizenden mg/kg.
Toch dient kristalglas als servies omdat het lood niet beschikbaar is onder
normale gebruikscondities.
immobilisatie sluit aan bij de voorkeursvolgorde voor afvalbeheer, zoals
figuur 1.3 illustreert. Uit een afvalstof ontstaat een nuttig toepasbaar
product (materiaalhergebruik), danwel is storten mogelijk onder minder
stringente omstandigheden, omdat immobilisatie de uitloging uit de
afvalstof aanzienlijk terugdringt.
immobilisatie verschaft een duurzame oplossing voor toekomstige
generaties.

Immobilisatie is vooral geschikt voor het opwaarderen van afvalstoffen met
anorganische verontreinigingen, en eventueel ook - in beperkte mate - met
organische verontreinigingen. Voorbeelden zijn o.a.:
• verontreinigde grond: die komt vrij bij de bodemsanering van bijvoorbeeld oude bedrijfsterreinen, zoals bij gasfabrieken en andere chemische
industrieën. Maar ook door calamiteiten kan grond verontreinigd zijn of
raken.

•

baggerspecie: baggeren is nodig om nautische en/of milieuhygiënische
redenen. De baggerspecie is afkomstig uit rijkswateren, of uit havens en
vaarten van gemeenten, waterschappen etcetera.

Storten

Verbranden

Immobiliseren

Storten

Overige technieken

Toepassen

Figuur 1.3 Immobilisatie van afvalstoffen, als
bewerkingsstap naar storten of nuttig toepassen.

I
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•
•
•

pigment- en emaille-slibben: deze komen vrij bij diverse, industriële
processen.
zuiveringsslib-assen: die resteren na verbranding van zuiveringsslib.
avi-vliegassen en rookgasreinigingsresiduen (figuur 1.4): deze komen vrij
bij de verbranding van industriële en huishoudelijke afvalstoffen.

1.2

Immobilisatie-technieken

Tabel 1.1 geeft een overzicht van de soorten immobilisatie-technieken.
Zoals eerder is opgemerkt, verandert het gehalte aan chemische componenten niet wezenlijk door immobilisatie. Bij thermische immobilisatie worden
de organische componenten vernietigd of worden vluchtige, anorganische
componenten uit de afvalstof afgevangen, via de rookgasreiniging.
In de Nederlandse praktijk zijn veel immobilisatie-technieken en -producten
ontwikkeld, gebaseerd op anorganische bindmiddelen, vooral cement.
Dit houdt verband met:
Figuur 1.4 Vliegas (links) en rookgasreinigingsresidu of filterkoek (rechts) afkomstig van een
afvalverbrandingsinstallatie (avi).

•
•
•
•
•
•

effectiviteit van deze bindmiddelen bij de immobilisatie,
eenvoud van het proces,
flexibiliteit (voor droge en natte afvalstoffen, receptuur aanpasbaar),
bekendheid met de techniek en de bindmiddelen,
goede aansluiting bij de huidige bouwstoffenpraktijk,
relatief lage kosten.

Deze publicatie behandelt hoofdzakelijk de 'koude' technieken op basis van
anorganische bindmiddelen, omdat deze technieken veelvuldig in de praktijk
worden toegepast, zoals de immobilisatie-projecten in hoofdstuk 2 laten zien.

Tabel 1.1

Overzicht van de soorten immobilisatie-technieken.

Matrix 2)

Soort

Temperatuur

koude immobilisatie
met anorganisch bindmiddel

veelal omgevingstemperatuur 1)

ja

steenachtig (bij cement) of
kristallijn (bij zwavel)

koude immobilisatie
met organisch bindmiddel

20-150 °C

ja

organisch: bijvoorbeeld bitumen,
polyesters of polyetheen

chemische fixatie
thermische immobilisatie
1
2

veelal omgevingstemperatuur
900-1.500 °C

) verharding kan ook bij hogere temperatuur (warmtebehandeling, stoomdruk)
) matrix is het materiaal dat de afvalstofdeeltjes omhult

nee
ja

Aard van de immobiliserende matrix

geen matrix gevormd, uitsluitend chemische
vastlegging
glasachtig, kristallijn of keramisch

I
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Bij de meeste van deze projecten ontstaat uit de afvalstof(fen) een bouwstof
die een nuttige toepassing vindt. Het betreft de immobilisatie van o.a. verontreinigde grond, zuiveringsslib en baggerspecie. Figuur 1.5 schetst de
ontwikkeling van de immobilisatie-markt in Nederland.

kton per jaar
300

200

100

1.3

Koude immobilisatie met anorganisch bindmiddel

0
1999-2001

Figuur 1.6 geeft de werking van koude immobilisatie weer: de afvalstof wordt

eerst gemengd met een additief om specifieke verontreinigingen te binden.
Deze handeling is optioneel. Vervolgens wordt het bindmiddel toegevoegd
waarna een matrix ontstaat rondom de afvalstofdeeltjes.
Additieven zijn speciale stoffen met het doel:
• vastleggen van specifieke milieubelastende verontreinigingen en/of
• neutraliseren van specifieke verontreinigingen die de binding van cement
en water verstoren.
Afhankelijk van de beoogde werking van het additief, worden additief en
cement na elkaar of tegelijk met de afvalstof gemengd. Voorbeelden van
additieven zijn oplosbare silicaten en calciumhydroxide.

Afval (

= verontreiniging)

Toevoegen additief (
mengen

),

2002-2004

Bouwstof
Storten

Figuur 1.5 Schematische weergave van de
immobilisatiemarkt in de periode 1999-2001 en
de verwachtingen voor de periode 2002-2004.
Bron: Dr. Ir. Chr. Zevenbergen, DuraVermeer.

Toevoegen bindmiddel,
mengen, uitharden

Figuur 1.6 Werkwijze bij koude immobilisatie van een afvalstof met additief en cement.

In figuur 1.6 worden, als voorbeeld, additief en cement afzonderlijk
gemengd met de afvalstof. De immobilisatie van de afvalstof met cement
leidt tot twee effecten (figuur 1.7):
• fysische inkapseling van verontreinigingen in de cementgel (dichte
structuur met een lagere diffusiesnelheid). Bij immobilisatie vormt zich
een matrix van cementsteen rondom de afvalstofdeeltjes.
• chemische vastlegging van de verontreinigingen (inbouw in de cementgel
en vorming van slecht oplosbare verbindingen, zoals metaal-hydroxiden).
Voor het bewerken van afvalstoffen met cement tot een bouwstof, zijn er
achtereenvolgens drie processtappen mogelijk:

•
•
•

voorbewerken,
doseren en mengen,
omwerken tot een volume waarin het mengsel verhardt.

Figuur 1.7 Schematische weergave van de
immobiliserende werking van anorganische
bindmiddelen.

I
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Voorbewerken
Voor het effectief immobiliseren is soms voorbewerken nodig om aan de
afvalstof de noodzakelijke eigenschappen te verschaffen. Tabel 1.2 geeft een
overzicht van voorbewerkingstechnieken en het daarmee beoogde doel.
De belangrijkste technieken berusten op scheiden, reinigen of het samenstellen van afvalstoffen. Deze 'combi-techniek' van voorbewerking en immobilisatie kan perspectiefvol zijn bij de immobilisatie van o.a. verontreinigde
grond, baggerspecie en reinigingsresiduen.
Doseren en mengen
Na de voorbewerking worden het cement en de eventuele additieven en
hulpstoffen gedoseerd bij de afvalstof. Soms is het economisch voor de
verwerker om het cement en de additieven te laten aanvoeren als een
‘premix’. Dit bespaart equipment (silo’s, doseer-eenheden) en tijd.
Tabel 1.2

Overzicht van de voorbewerkingstechnieken voor immobilisatie.

Voorbewerking

Doel

ontwateren of drogen

verlagen van het vochtgehalte

wassen

verwijderen van mobiele componenten, zoals F, Br, Cl, Mo en Se

deeltjes fysisch scheiden

verwijderen van een fractie (bijv. grove fractie, kostbaar metaal)

verkleinen (breken)

verbeteren procesbeheersing

thermisch reinigen

vernietigen van organische verontreinigingen

samenstellen met andere afvalstof(fen)

verbeteren korrelopbouw, verlagen vochtgehalte, chemisch neutraliseren

Cement silo

Droog afval silo

Additieven

Bunker
Aanvoer
afvalstoffen

ak

lb

a
ha

p

O

Menger
Doseerpomp water

Afvoer immobilisaat

Figuur 1.8 Schematische weergave van een immobilisatie-proces.
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Na mengen vormt zich een homogene massa. De verwerkbaarheid van het
mengsel hangt samen met het watergehalte en de eigenschappen van de
afvalstof (mate van samenhang, korrelopbouw etcetera). Het behoeft geen
betoog dat de mengkwaliteit de basis is voor een kwalitatief goede bouwstof.
Mengen kan op diverse wijzen plaatsvinden, zoals dit bijvoorbeeld gebeurt
bij de productie van betonmortel en zandcement:
• in plant, door in een installatie te mengen. Er bestaan diverse mengsystemen, zoals dwangmengers, trogmengers en vrije-val mengers.
In figuur 1.8 is een immobilisatie-proces schematisch weergegeven.
• in situ, door de afvalstoffen en het bindmiddel uit te spreiden op het
werk, en deze te mengen met een mobiele meng/freesmachine, waarna
verdichting plaatsvindt (De Leur, 1991; ENCI, 1996a; CROW, 1998b).

Omwerken tot een volume waarin het mengsel verhardt
De bouwstof die via immobilisatie ontstaat is bijvoorbeeld een granulaat
of een funderingslaag. Kunstmatig granulaat kan ontstaan via pellitiseren of
door de (verharde) bouwstof te breken. Voor een funderingslaag wordt het
aardvochtige mengsel getransporteerd naar het werk, ingereden met een
shovel, op hoogte gebracht met bijvoorbeeld een grader (figuur 1.9) en verdicht met een trilwals (figuur 1.10). Indien bovenop de funderingslaag een
asfalt- of betonpakket komt (figuur 1.11), zijn civieltechnische maatregelen
vereist om ongecontroleerde scheurvorming in de funderingslaag en naar de
lagen erboven, tegen te gaan. Deze maatregelen gelden voor alle funderingsmaterialen met een cementgebonden toepassing.
Belangrijke voorzorgsmaatregelen zijn:
• rekening houden met de lokale weersvoorspelling. Voorkom bij aanleg
hevige neerslag of extreme temperatuurverschillen.
• het tijdig kerven van de funderingslaag, in rechthoekige vakken van max.
20-25 m2 en met een kerfdiepte van ten minste 50% van de laagdikte, of
het aanbrengen van een scheurremmende tussenlaag.

Figuur 1.9 Uitrijden van het immobilisatieproduct in een werk.

Figuur 1.10 Verdichten van het immobilisatieproduct als funderingslaag voor de rail-infrastructuur.

Figuur 1.11 Fundering van immobilisatie-product, ten behoeve van een bedrijfsverharding.
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•

het tijdig beschermen van het oppervlak tegen vochtverlies, door middel
van bijvoorbeeld een vochtremmende laag (curing compound, bitumenemulsie, kunststoffolie). Het is ook effectief om de eerste asfaltlaag binnen
één etmaal aan te brengen.
Ook kunnen civieltechnische maatregelen noodzakelijk zijn om te voldoen
aan de gestelde condities voor categorie 1 en 2 toepassingen, zie de figuren
1.12 en 1.13. Deze categorieën zijn volgens het Bouwstoffenbesluit Bodemen Oppervlaktewaterenbescherming (Bsb), zoals toegelicht in Bijlage III.
Indien het immobilisatie-product niet kan voldoen aan de eisen van het Bsb,
is een optie om de afvalstof dusdanig te immobiliseren dat die onder mildere
condities mag worden gestort. Dit geldt echter alleen voor C2-afvalstoffen,
bij opwaardering tot een C3-categorie. Voor C3-afvalstoffen en niet-gevaarlijke (inerte) afvalstoffen komt immobilisatie met als doel opwaardering van
de stortcategorie niet in aanmerking en is opwaardering derhalve alleen
toegestaan conform het Bsb.

Figuur 1.12 Voorbeeld categorie 1
D

toepassing. Immobilisatie-producten zijn

D

toepasbaar als wegfundering (F),
O

wegverharding (V), deklaag (D),

A

belastingspreidende laag (B) en in de
ophoging (O) of aanvulling (A), mits

Niet op schaal

voorzien van de voorgeschreven
voorzieningen ten behoeve van het
V

verwijderen en het tegengaan van

F

vermenging met de bodem (CUR, 2001).

D

D
B
O
A

Niet op schaal

Figuur 1.13 Voorbeeld categorie 2
V

toepassing. Immobilisatie-producten zijn
toepasbaar als wegfundering (F),
belastingspreidende laag (B) en in de

Indien aanwezig
overgangsconstructie

F

Randafwerking
wegfundering

D
D
B

ophoging (O) of aanvulling (A), mits
minimaal 0,5 m boven de gemiddeld hoogste

Isolerende laag

O

grondwaterstand gelegen en voorzien van de
voorgeschreven voorzieningen ten behoeve

A

van het verwijderen, het tegengaan van
vermenging met de bodem en isolatie
(CUR, 2001; CROW, 1998a).

V = wegverharding

Niet op schaal
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1.4 Kwaliteitscontrole
Om aan te tonen of een immobilisatie-product (bouwstof) aan de milieuhygiënische eisen van het Bsb voldoet, zijn toetsingsprotocollen ontwikkeld
(VROM, 1998). Bijlage III geeft hierover nadere informatie. De belangrijkste
mogelijkheid is de erkende kwaliteitsverklaring, bijvoorbeeld in de vorm van
een product- of procescertificaat. De lijst van bouwstoffen met een erkende
kwaliteitsverklaring is op te vragen bij de Stichting Bouwkwaliteit.

Ten behoeve van de certificering wordt momenteel een beoordelingsrichtlijn BRL 9322
ontwikkeld (BDA-INTRON, 2002). Deze Nationale BRL 'Cementgebonden immobilisaten
vervaardigd uit minerale afvalstoffen voor toepassing in de grond-, weg- en waterbouw'
is de basis voor het afgeven van een attest-met-productcertificaat, zie in figuur 1.14.
Het attestdeel heeft betrekking op de milieuhygiënische en civieltechnische prestaties
van de toepassing in een werk. Dit deel kan ook refereren naar de duurzaamheid van het
product. Het productcertificaat heeft betrekking op de milieuhygiënische en technische
eigenschappen van de bouwstof.

Attest

Toepassing

Prestatie-eisen

Product-eisen
Productcertificaat
Eisen kwaliteitssysteem

Attest-met-productcertificaat

Figuur 1.14 Opbouw van het attest-met-productcertificaat.

Er worden geen eisen gesteld aan de duurzaamheid indien de bouwstof in
de betreffende voorziening een waterdichte, voldoende dikke deklaag bezit
en tevens indien geen contact kan optreden met het grond- of oppervlaktewater (categorie 2 toepassing volgens het Bsb). Indien het immobilisatieproduct wordt toegepast onder een (deels) waterdoorlatende deklaag, moet
worden voldaan aan de eisen voor nat-droogbestandheid en/of vorstdooibestandheid.
Voor immobilisatie-producten zonder erkende kwaliteitsverklaring moet per
geleverde partij worden vastgesteld in welke categorie van het Bsb de partij
valt (partijkeuring). De producent of eigenaar kan dit vaststellen door te
toetsen volgens de gebruikerprotocollen voor schone grond en bouwstoffen.
Het bevoegd gezag moet controles kunnen uitvoeren aan de hand van de
handhavingsprotocollen voor schone grond en bouwstoffen. Voor het storten
van een immobilisatie-product is geen BRL beschikbaar. De kwaliteitscontrole verloopt dan via partijkeuringen. Hierbij gelden de kwaliteitszorg-
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systemen van de ontvangende stortplaats en van de verwerker, die het
immobilisatie-proces uitvoert. Figuur 1.15 laat enige prisma’s zien, vervaardigd uit geïmmobiliseerde C2-afvalstoffen. De bouwstoffen voldoen aan de
uitloogeisen voor categorie 1 bouwstoffen (Bsb). Zie ook paragraaf 2.2.

Figuur 1.15 Prisma’s, vervaardigd door het met cement immobiliseren van avi-vliegas
(midden) en avi-rookgasreinigingsresidu (links en rechts).

1.5

Arbeidsomstandigheden

Bij de productie van bouwstoffen spelen de arbeidsomstandigheden (arbo)
een belangrijke rol. Zo ook bij het immobiliseren van afvalstoffen.
De veiligheid en gezondheid van de medewerkers zijn een groot goed.
Onveilige situaties (risico’s) op de werkplek kunnen ontstaan als gevolg van:
• mechanische invloeden: draaiende machines zonder bescherming, rijdende
voertuigen etcetera,
• chemische invloeden: opname van irriterende of schadelijke stoffen via de
ademhaling, huid of het maag/darmkanaal,
• fysische invloeden: zoals geluid, trillingen en lichamelijke belasting.
Een belangrijk instrument om risico's in kaart te brengen is de 'RisicoInventarisatie en -Evaluatie' (RIE), volgens artikel 5 van de Arbowet.
Een RIE omvat een inventarisatie van de risico’s die zich kunnen voordoen
en een evaluatie van die risico’s. Doel van de evaluatie is een beoordeling
van de aangetroffen werksituaties en een rangschikking van die risico’s.
Onderdeel van deze RIE is het plan van aanpak met de voorgenomen
maatregelen in verband met de risico’s, en een tijdsplan voor de invoering
van deze maatregelen. De RIE vergt de verplichte toetsing door een
(gecertificeerde) Arbo-dienst. Inmiddels heeft de markt ervaring opgebouwd
met de veiligheids- en gezondheidsaspecten rond de koude immobilisatie
van afvalstoffen. De risico’s en de te nemen maatregelen kunnen heden
adequaat worden beoordeeld. In de projecten van hoofdstuk 2 staan enkele
concrete arbo-maatregelen vermeld.
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1.6

Afweging immobilisatie (stappen A - E)

Immobilisatie als optie voor een afvalstof
Op basis van praktijkervaring is een stapsgewijze aanpak uitgewerkt, zie in
figuur 1.16. Dit leidt tot een systematische beoordeling of immobilisatie van
een afvalstof wel zinvol en verantwoord is.
De aanpak omvat vijf stappen:
• stap A: karakterisering afvalstof,
• stap B: identificatie juridische aspecten,
• stap C: selectie beoogde toepassing of stortconditie,
• stap D: ontwikkeling recepturen en proces,
• stap E: voldaan aan milieuregelgeving ?

Immobilisatie-producten als vervanging voor een gangbare bouwstof
Het schema in figuur 1.16 is opgesteld vanuit het perspectief van degene die
zich van de afvalstof wil ontdoen (de ontdoener). De potentiële afnemer van
het immobilisatie-product (de bouwstof) heeft feitelijk alleen interesse in
een drietal vragen:
• valt de beoogde toepassing van de bouwstof binnen de geldende
regelgeving (stap E) ?
• is toepassing van de bouwstof economisch aantrekkelijk (paragraaf 1.7) ?
• zijn de milieu-aspecten van de toepassing gunstig (paragraaf 1.8) ?
Elke stap uit figuur 1.16 wordt nu nader toegelicht:

Stap A

Karakterisering afvalstof

Stap B

Identificatie juridische aspecten

Stap C

Selectie beoogde
toepassing of stortconditie

Stap D

Ontwikkeling recepturen+proces

Stap E

Voldaan aan
milieuregelgeving?

Nee

Ja

Paragraaf 1.7

Nee

Economisch
aantrekkelijk?

Ja
Paragraaf 1.8

Afweging milieu-aspecten

Figuur 1.16 Stroomschema: beoordeling of
immobilisatie een verwerkingsoptie is voor een

Stap A: karakterisering afvalstof
Tabel 1.3 geeft een overzicht van de benodigde informatie over de te
immobiliseren afvalstof.

Tabel 1.3

Enige voor immobilisatie, relevante eigenschappen van een afvalstof.

Algemeen

Herkomst, volume, vochtgehalte, homogeniteit

Fysische eigenschappen

volumieke massa, korrelgrootte (gemiddelde,
maximum), cohesie, humus- en lutumgehalte

Chemische eigenschappen

concentraties aan milieubelastende componenten
(zie Bijlage III), mogelijke chemische interacties,
pH-waarde

Aanwezigheid van
macro-verontreinigingen

grof puin, kunststoffolie, asbest, metaalresten,
vegetatie

Mogelijkheid van gasvorming

ammoniakvorming tijdens of na mengen met
alkalisch bindmiddel

afvalstof.
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Stap B: identificatie juridische aspecten
Juridische aspecten zijn van belang in elke fase: bij het vrijkomen van de afvalstof, bij
transport, opslag, immobiliseren en bij het toepassen van het immobilisatie-product of
het storten van de geïmmobiliseerde afvalstof.
De volgende vragen kunnen gesteld worden:
a. Welke nationale en EU-regelgeving is relevant voor immobilisatie?
b. Gaat het om een afvalstof en zo ja, wat voor soort afvalstof?
c. Welke regels gelden bij het transport en de opslag van afvalstoffen?
d. Voldoet de immobilisatie-activiteit aan de minimumstandaard zoals die geformuleerd
is in het LAP (Landelijk AfvalBeheerPlan)?
e. Is voor het immobiliseren een vergunning in het kader van de Wet Milieubeheer
verplicht?
f. Geldt er een MER-plicht bij de vergunningverlening?
g. Welke regels gelden voor het transport en de toepassing van het immobilisatieproduct?*)
h. Bestaat er regelgeving voor hergebruik**) van het immobilisatie-product?
i. Welke regelgeving is van toepassing ten aanzien van de arbeidsomstandigheden?
Tenzij anders vermeld, zijn de antwoorden op deze vragen gegeven in Bijlage II.
*) Zie stap E, en de Bijlagen III, IV en V
**) Bedoeld wordt tweede generatie hergebruik van het immobilisatie-product (de bouwstof)
als deze vrijkomt bij de verwijdering of sloop van de oorspronkelijke toepassing

Figuur 1.17 Aanleg van een gebonden
wegfundering met immobilisatie-product.

Bepaling van producteisen

Bepaling noodzaak van
verlaagd vochtgehalte

Bepaling noodzaak van afzeven
van ongewenste grove delen

Bepaling van de klasse-indeling

Bepaling noodzaak van wassen

Bepaling noodzaak van
thermisch reinigen

Figuur 1.18 Stroomschema voor stap D.

Stap C: selectie beoogde toepassing of stortconditie
Stel eerst de beoogde toepassing (van de bouwstof) of beoogde stortconditie
vast. Deze keuze heeft invloed op de te ontwikkelen receptuur en bepaalt
ook welke regelgeving (civieltechnisch, milieuhygiënisch) van toepassing is.
Bij de beoogde toepassing van de bouwstof (figuur 1.17) moet rekening
worden gehouden met de volgende aspecten (Van Leeuwen et al., 2000):
• het volume aan bouwstof - dit is incl. bindmiddel, additieven en water gelet op de afzet in een werk,
• de vereiste civieltechnische prestatie-eigenschappen van de bouwstof,
bijvoorbeeld als gebonden wegfundering. Dan gelden soortgelijke eisen als
voor zandcement- en agrac-funderingen (agrac = asfaltgranulaatcement),
• de financiële voordelen, gelet op de (veelal beperkte) transportkosten en
de opbrengsten als (hoogwaardige) bouwstof,
• de minimumstandaard zoals het LAP die hanteert, afhankelijk van de
soort afvalstof en de voorkeursvolgorde voor afvalbeheer (figuur 1.1),
• de toepassing in relatie tot de Provinciale Milieuverordeningen.
Bij een toepassing onder de werkingsfeer van het Bsb (zie Bijlage III) wordt
in eerste instantie gestreefd naar een bouwstof met een categorie 1 toepassing. Indien dit niet mogelijk of aantrekkelijk is, wordt gestreefd naar een
categorie 2 toepassing. Blijkt deze toepassing niet haalbaar, dan valt te overwegen om het immobilisatie-product te storten onder C3-condities. Dit is
echter alleen relevant voor gevaarlijke afvalstoffen uit categorie C2, zie in
Bijlage IV.
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Stap D: ontwikkeling recepturen en proces
Figuur 1.18 beschrijft de activiteiten voor stap D en omvat een zestal deelstappen. Via deze deelstappen worden de eventueel benodigde voorbewerkingstechnieken uit tabel 1.2 vastgesteld. Zo volgt ook een indicatie van
de benodigde receptuur.

Deelstap 1: bepaling van producteisen
De producteisen hangen nauw samen met de beoogde toepassing.
Een overzicht van de producteisen is opgenomen in tabel 1.4. In aanvulling
op deze tabel gelden er ook andere, civieltechnische eisen aan gebonden
wegfunderingsmateriaal, zoals:
• voorzieningen, voorgeschreven door het Bsb voor de categorieën 1a/1b
en 2 toepassingen,
• voorzieningen om scheurvorming vanuit de fundering naar het asfaltpakket te beheersen. Deze maatregelen staan in paragraaf 1.3, tekst boven
figuur 1.11.
Enkele milieuhygiënische eisen zijn vermeld in de laatste twee rijen van
tabel 1.4. Een voorbeeld betreft de diffusieproef volgens figuur 1.19, waarmee
de uitloging uit een vormgegeven bouwstof wordt gemeten.
Deelstap 2: bepaling noodzaak van een verlaagd vochtgehalte
Het kan noodzakelijk zijn om het vochtgehalte van de te immobiliseren
afvalstof te verlagen, bijvoorbeeld bij slibben en baggerspecie. Indien het
vochtgehalte hoger is, kan ook overwogen worden om de afvalstof te
combineren met een tweede, drogere afvalstof. Indien de afvalstof droog
of aardvochtig is, is ontwatering vaak niet nodig.

Tabel 1.4

Figuur 1.19 Opstelling diffusieproef volgens
NEN 7345 ter bepaling van het uitlooggedrag
van vormgegeven bouwstoffen.

Figuur 1.20 CUR rapport 183 geeft
duurzaamheidseisen en testmethoden voor
immobilisatie-producten.

Te stellen producteisen aan immobilisatie-producten voor diverse toepassingen

Producteis ten aanzien van

Storten na
immobilisatie C2  C3

Gebonden wegfunderingsmateriaal categorie 1a en 1b

Initiële verharding

geen

vooronderzoek: 1,5 en 5,0 MPa na resp. 7 en 28 dagen 2)

Maximale volume-toename

25% (zie LAP)

geen grenswaarde

Duurzaamheid (figuur 1.20)
- vorst-dooibestandheid

geen

- nat-droogbestandheid

geen

- winderosie

geen

- degradatie door sulfaat



4

zie )

Gehalte organische verontreinigingen 10% m/m 3)
Uitlooggedrag
1

zie opm. 1)

geen
vgls. CUR rapport 183 (CUR,1995)
(zie ook Bijlage V)
4

zie )

geen
geen
zie 4)

grenswaarden Bouwstoffenbesluit (Bijlage III)
immissie-grenswaarden Bouwstoffenbesluit (Bijlage III)

) Nader uitgewerkt in het ‘Besluit Stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen’ (Bijlage IV)
) Aanbevolen waarden conform de Standaard RAW 2000 (CROW, 2000)
3
) Bepalen als gloeirest volgens NEN 6620
4
) Voor de duurzaamheid bij hoge sulfaatgehalten (interne degradatie) zijn geen criteria beschikbaar. Dit vergt specifiek onderzoek.
2

Gebonden wegfunderingsmateriaal categorie 2
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Deelstap 3: bepaling noodzaak van het afzeven van ongewenste grove delen
Afzeven kan van belang zijn bij verontreinigde grond en zand, en is een
voorbewerking voor het mengproces (figuur 1.21). Ongewenste grove delen
zijn o.a. puin, kunststofdelen, kabelresten en vegetatie. Deze kunnen een
verstoring geven van het mengproces (schade aan menger), van de binding
van cement, en van de toepassing van het immobilisatie-product in een
werk.

Tabel 1.5 Concentratiegrenzen A1 en A2,
zie ook tabel 1.6.

Component

Concentratiegrenzen [mg/kg]
categorie A1 categorie A2

As

20

200

Ba

500

2.000

Cd

1

50

Co

10

200

Cr

100

1.000

Cu

100

2.000

Hg

0,5

5

Mo

2

20

Ni

20

500

Pb

100

2.000

Sb

2

10

Se

0,5

5

Sn

20

200

V

10

500

Zn

200

5.000

Br

10

200

Cl

500

10.000

F

200

10.000

SO4

5.000

50.000

Tabel 1.6

Indeling in verontreinigingsgraden.

Verontreinigingsgraad

Concentraties

Niet / nauwelijks verontreinigd

<A1

Licht / matig verontreinigd

A1-A2

Zwaar verontreinigd

>A2

Figuur 1.21 Mengen – via immobiliseren - in het kader van een vooronderzoek.

Deelstap 4: bepaling van de klasse-indeling
Op basis van de concentraties van de componenten in tabel 1.5 wordt
per component bepaald in welke verontreinigingsgraad de afvalstof valt.
De verontreinigingsgraden staan vermeld in tabel 1.6. Bepalend is de component met de ‘zwaarste’ verontreinigingsgraad. Vervolgens kan via tabel 1.7
het bindmiddelgehalte (cement) worden bepaald (NEN 2000/2001; ENCI,
2000). Voor additieven kunnen geen algemene aanwijzingen gegeven
worden, de effectiviteit moet per afvalstof en beoogde toepassing beoordeeld
worden (TNO, 2000/1; Van Eijk, 2001). De keuze van het cementtype en van
additieven vergt specialistische bindmiddelkennis (ENCI, 2000).
De indeling geeft slechts een eerste indicatie of immobilisatie een verwerkingsoptie is. Een laboratorium (voor)onderzoek aan mengsels is altijd
gewenst. Het is belangrijk om het (voor)onderzoek tijdig in te plannen, gelet
op de vereiste tijd voor verharding van de proefstukken en voor de uitvoering van uitloogproeven. Zo vergt een diffusieproef circa elf weken,
inclusief chemische analyses en rapportages. Is sprake van immobilisatieproducten die geleverd worden onder certificaat, dan is de benodigde tijd
aanzienlijk korter.
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Deelstap 5: bepaling noodzaak van wassen
Indien uit tabel 1.7 blijkt dat de concentraties aan (oxy)anionen (Mo, Se, Cl,
F, Br, sulfaat) te hoog zijn voor immobilisatie, kan een wasproces uitkomst
bieden. Voor het vastleggen van sulfaat bestaan er overigens specifieke
bindmiddelsystemen op basis van cement.

Tabel 1.7

Indicatie bindmiddelgehaltes van basisrecepturen.

Bindmiddelgehalte

Materiaalklasse

Verontreinigingsgraad

<5%

niet van toepassing

<A1

5-15%

grofkorrelig en fijnkorrelig

A1 – A2

15-20%

grofkorrelig en fijnkorrelig

>A2

10-20%

slibben en poeders

A1 – A2

20-25%

slibben en poeders

>A2

Deelstap 6: bepaling noodzaak van thermisch reinigen
Thermisch reinigen kan een oplossing bieden als de afvalstof ook organische
verontreinigingen boven de Bsb-grenswaarden bezit, rekening houdend met
de beoogde toepassing.
Stap E: voldaan aan milieuregelgeving ?
Voor stap E is in tabel 1.8 de belangrijkste milieuregelgeving samengevat.
Wordt niet voldaan aan alle eisen, dan kan worden bezien of een alternatieve
verwerkingsmethode mogelijk is.

Tabel 1.8

Regelgeving voor milieuhygiënische toetsing van een immobilisatie-product.

Afzet immobilisatie-product

Relevante regelgeving voor toetsing van
milieuhygiënische eigenschappen

nuttig toepassen

Bouwstoffenbesluit (zie verder Bijlage III)

storten

Besluit Stortplaatsen en Stortverboden
afvalstoffen (zie verder Bijlage IV)

export

EVOA, EurAL en nationale regelgeving
van het land waar de toepassing is
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1.7
Tabel 1.9 Storttarieven (indicatief) in Euro’s,
prijspeil januari 2002.

Categorie

Storttarief per ton

C2-afvalstoffen

180-270

C3-afvalstoffen

75-95

Bedrijfsafvalstoffen

30-50

Economische aspecten

Immobiliseren moet economisch aantrekkelijk zijn voor de markt.
De kosten van immobiliseren (zie figuur 1.22) moeten op zijn minst worden
gecompenseerd door de vermeden kosten voor storten. Enkele storttarieven
voor Nederland staan in tabel 1.9. De verwerker (figuur 1.23) genereert
inkomsten door het innemen van afvalstoffen en door de opbrengsten van
de door hem geleverde immobilisatie-producten (bouwstoffen). Voor de
afnemer moet het immobilisatie-product een gunstige verhouding van de
prijs/kwaliteit hebben en duurzaam zijn.

Kosten conventioneel product
Kosten immobilisatie
Algemene
kosten
Aanbrengen
Immobiliseren
Bindmiddelen
additieven
Voorbewerking
Storttarief

Tussenopslag

Waarde
Figuur 1.22 Economische opwaardering van een afvalstof , met een specificatie van de
kostenposten.

Bij het beoordelen van de economische opwaardering van afvalstoffen zijn
enkele belangrijke invloeden (TNO, 2000; Felix, 2002):
• het vigerende storttarief,
• de kosten van het immobilisatie-proces inclusief voorbewerkingen,
• algemene kosten voor de productielocatie, afschrijving, winst en risico,
• de opbrengsten uit de inname van afvalstoffen en de afzet van bouwstoffen.
Bij deze beoordeling moet ook aandacht worden geschonken aan de kosten
en het prijsniveau van een conventionele bouwstof.
Tabel 1.10 geeft een voorbeeld van de kostenopbouw van een conventionele
Figuur 1.24 Bouw- en sloopafvalbewerkingsinrichting (bsbi) die uit beton o.a. sorteerzeefzand
produceert.

bouwstof (zandcement) en van een immobilisatie-product, vervaardigd uit
sorteerzeefzand (figuur 1.24). In beide gevallen is de toepassing een gebonden
wegfundering. Zoals uit het voorbeeld blijkt, zijn de kosten van het immobilisatie-product lager, ook nadat de extra kosten voor receptuurontwikkeling en cement zijn meegenomen. In dit voorbeeld worden die kosten
ruimschoots gecompenseerd door de negatieve kosten (opbrengsten voor de
verwerker) van het sorteerzeefzand. Vanwege de vrije marktwerking zijn de
kosten voor de ontdoener lager gekozen dan het storttarief. Het voorbeeld is
een fictieve case, maar geeft enig inzicht in de kosten en kostenopbouw bij
immobilisatie. Uiteraard zal per geval beoordeeld dienen te worden welke
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Figuur 1.23 Mobiele menginstallatie voor het vervaardigen van bouwstoffen via
immobilisatie.

kosten met immobiliseren gemoeid zijn en of het financieel aantrekkelijk is
vanuit het perspectief van de ontdoener, de verwerker en de afnemer van de
bouwstof (figuur 1.25). In de praktijk komen sommige afvalstoffen eerder in
aanmerking voor immobilisatie dan andere. Van belang daarbij zijn ook de
transportkosten. De ontdoener zal uiteraard kiezen voor de meest
aantrekkelijke totaal-oplossing.

Tabel 1.10 Indicatieve kostenopbouw voor zandcement en een bouwstof op basis van
sorteerzeefzand, kosten en prijzen in Euro per ton eindproduct, prijspeil jan. 2002.
Er waren geen voorbewerkingen nodig in deze voorbeelden.

Zandcement

Immobilisatieproduct

Tussenopslag 1) en transport

1,75

3,60

Mengen

3,00

3,90

0
5,50
5,90

-18,40
0
11,70

Aanbrengen 3)

2,30

2,30

Algemene kosten, winst en risico 4)

2,00

6,00

Totale kosten per ton excl. BTW

20,45

9,10

Totale kosten per m3 excl. BTW

38,90

17,70

Grondstoffen:

Afvalstof
Zand
Cement 2)

1

) transportkosten (zeefzand van de ontdoener naar tussenopslag, zand van winning naar tussenopslag)
zijn buiten beschouwing gelaten

2

) cementgehalte voor zandcement en het immobilisatie-product resp. 70 en 140 kg per ton eindproduct

3

) verondersteld is een werk met 15.000 ton bouwstof (dagproductie minimaal 1.200 ton)

4

) algemene kosten voor zandcement en immobilisatie-product resp. 7% en 10%. Extra algemene kosten
voor het immobilisatie-product i.v.m. receptuurontwikkeling en uitloogonderzoek. Winst en risico 5%.

Figuur 1.25 Immobilisatie-product vervaardigd
uit sorteerzeefzand en cement
(foto: Arka, Apeldoorn).
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1.8

Figuur 1.26 Winning van mergel voor de
cementproductie.

Vergelijking van verwerkingsopties

De overheid beschikt over een beleidsmatig instrumentarium voor de
afweging van de verwerkings-routes van afvalstoffen, zoals de voorkeursvolgorde voor afvalbeheer (figuur 1.1) en het LAP.
De milieugerichte levenscyclus analyse (Life Cycle Assessment, LCA) is een
beslissingsondersteunend instrument, en is van belang voor overheden, als
een meer kwantitatieve benadering gewenst is. LCA biedt een vergelijking
van de milieuprestaties van de verschillende verwerkingsroutes van een
afvalstof, en plaatst de beleidsoverwegingen in een bredere context. LCA kan
de milieu-ingrepen en -effecten, die samenhangen met een product of
dienst, door de gehele levenscyclus heen in kaart brengen. Een levenscyclus
omvat alle fasen die een product doormaakt: van grondstofwinning
(figuur 1.26), productie en gebruik, tot hergebruik en verwerking van het
finaal afval. Specifieke milieu-informatie over cement en beton staat in
(ENCI, 1996b; MRPI, 1999; ENCI, 2002).
De LCA-methode, beschreven in (Guinée et al., 2001) start met het definiëren
van een functionele eenheid. De functionele eenheid is in dit voorbeeld als
volgt geformuleerd: 'De verwerking van 1.000 kg sorteerzeefzand ten
behoeve van de verwijdering gedurende een periode van 1000 jaar, en de
productie van cementgebonden funderingsmateriaal voor 3,06 m2 wegoppervlakte op het tijdstip 0.'

Optie 1

Optie 2

Optie 3

1000 kg
sorteerzeefzand

Immobiliseren
(15% cement)

Storten

Reinigen
Gereinigd
zeefzand

Residu

Immobiliseren
(10% cement)

Fundering voor
2,17 m2 weg

+

Storten

+

Toevoegen:
zandcement voor
fundering van
0,89 m2 weg

Toevoegen:
zandcement voor
fundering van
3,06 m2 weg

Fundering voor 3,06 m2 weg

Reconstructie weg: fundering opnieuw binden met 5% cement na 50, 100 en 150 jaar

Figuur 1.27 Beschouwde verwerkingsopties voor sorteerzeefzand.
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In deze LCA worden drie realistisch geachte verwerkingsopties voor sorteerzeefzand beschouwd:
Optie 1: cementgebonden immobilisatie-product voor in een wegfundering,
Optie 2: via wassen gereinigd zand met cement mengen, voor in een wegfundering,
Optie 3: storten van het sorteerzeefzand.
In figuur 1.27 zijn de drie opties schematisch weergegeven. De LCA-methode
voor deze opties is toegelicht in het kader.
Milieu-ingrepen en milieu-thema's

Effect-scores

Op basis van de functionele eenheid is een systematisch inventarisatie uitgevoerd, die heeft
uitgemond in een tabel met milieu-ingrepen. Deze tabel omvat o.a.:
- een groot aantal grondstoffen,
- de emissies van verschillende componenten,
- diverse vormen van landgebruik.

De bijdragen van de verschillende milieuingrepen - binnen een bepaald milieu-thema worden bij elkaar opgeteld tot een effect-score.
Elke effect-score heeft een eigen eenheid,
bijvoorbeeld 'CO2-equivalenten' voor het
milieu-thema ‘broeikaseffect’. De berekende
effect-scores staan in tabel 1.12.

Deze milieu-ingrepen, uitgedrukt in hoeveelheden per functionele eenheid, zijn vervolgens
vertaald naar een bijdrage aan milieu-thema’s. Van belang is om vast te stellen wat precies
de relevante milieu-thema’s zijn van het beschouwde product. Tabel 1.11 geeft de milieuthema’s zoals die voor deze LCA zijn beschouwd. De bijdrage van elke milieu-ingreep aan
de beschouwde milieu-thema’s is volgens algemene regels bepaald en uitgedrukt in de
hieronder genoemde eenheden.

Tabel 1.11 Milieu-thema’s in de verkennende LCA voor sorteerzeefzand.
Milieu-thema

Afkorting

Eenheid

abiotische uitputting

ADP

kg Sb

broeikaseffect

GWP

kg CO2

aantasting ozonlaag

ODP

kg CFK-11

fotochemische smogvorming

POCP

kg C2H4

verzuring

AP

kg SO2

vermesting

NP / EP

kg PO4

humane toxiciteit

HTP

kg 1,4-dichloorbenzeen

aquatische ecotoxiciteit (zoet water)

FAETP

kg 1,4-dichloorbenzeen

terrestrische ecotoxiciteit

TETP

kg 1,4-dichloorbenzeen

landgebruik

ILC

m2.jr

Tabel 1.12 Effect-scores van drie opties op relevante milieu-thema’s, in absolute waarden.
Eenheid

1. Immobilisatie
en toepassen

2. Reinigen
en toepassen

3. Storten

Milieu-thema*
GWP

kg CO2

340

330

310

ODP

kg CFK-11

0,000030

0,000030

0,000033

POCP

kg C2H4

0,018

0,019

0,018

AP

kg SO2

0,80

0,84

0,79

NP

kg PO4

0,16

0,16

0,15

ADP

kg Sb

0,80

0,84

0,79

HTP

kg 1,4-d

65

71

29

FAETP

kg 1,4-d

0,90

0,79

0,31

TETP

kg 1,4-d

0,10

0,080

0,070

0

15

74

ILC

2

m .j

Normalisatie
Het resultaat van de LCA is dus een lijst met
effect-scores op de relevante milieu-thema’s.
Deze effect-scores staan in principe los van
elkaar. Een vergelijking van de verwerkingsopties vindt plaats per milieu-thema. Een
volgende stap is om de effect-scores te relateren
aan de totale milieuproblematiek voor een
bepaald milieu-thema, de zogenoemde normalisatie. Deze vindt plaats via een standaardmethodiek (Guinée et al, 2001). De genormaliseerde waarden kunnen nu in één grafiek per
milieu-thema worden weergegeven, zoals figuur
1.28 laat zien.
Hieruit blijkt:
• de onderlinge verschillen t.a.v. de verschillende
milieu-thema’s blijken klein voor de thema’s
abiotische uitputting, broeikaseffect,
aantasting ozonlaag, verzuring en vermesting.
• storten scoort relatief gunstig t.a.v. humane en
terrestrische toxiciteit.
• reinigen en toepassen is gunstig t.a.v. fotochemische smogvorming en aquatische
toxiciteit.
• immobiliseren en toepassen scoort gunstig
t.a.v. landgebruik.
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Effect-scores
2,50E-09

2,00E-09

1,50E-09

1,00E-09

0,50E-10

0,00E+00
CML2-ADP CML2-GWP CML2-ODP CML2-POCP CML2-AP

CML2-NP

HTP

FAETP

TETP

ILC

Milieuthema
1. Immobiliseren en toepassen
2. Reinigen en toepassen
3. Storten

Figuur 1.28 Vergelijking van de genormaliseerde scores van de drie verwerkingsopties.

Figuur 1.29 Voorbereidingen voor de asfaltering
van een gebonden fundering (immobilisatieproduct).

Uit de berekeningen voor de verkennende LCA met de drie verwerkingsopties voor sorteerzeefzand, volgen enkele conclusies:
• de thema’s die het hoogst scoren in de genormaliseerde scores zijn
Broeikaseffect (GWP), Verzuring (AP) en Landgebruik (ILC). De eerste
twee zijn vrijwel geheel toe te wijzen aan het gebruik van cement,
• de scores op het thema Landgebruik zijn toe te schrijven aan het storten
en aan het afgraven van zand ten behoeve van de productie van wegfunderingsmateriaal (figuur 1.29),
• het relatieve verschil tussen de drie routes wordt gereduceerd doordat in
elke route cement gebruikt wordt. Het cement blijkt de score van een
groot deel van de meeste milieu-thema’s te domineren,
• voor de drie verwerkingsopties liggen de scores op de meeste thema’s
vrij dicht bij elkaar. Uitzonderingen zijn enerzijds de thema’s Humane
Toxiciteit (HTP) en Aquatische Ecotoxiciteit (FAETP), waarin storten
duidelijk beter scoort dan de overige twee (voornamelijk vanwege een
geringere uitloging bij storten), en anderzijds Landgebruik (ILC), waarin
storten juist het slechtst scoort vanwege het altijddurende ruimtebeslag.
Om de milieuprestaties af te wegen tegen andere verwerkingsopties is LCA
een mogelijk toepasbaar instrument. In deze paragraaf zijn in een verkennende LCA de verschillende verwerkingsopties van sorteerzeefzand met
elkaar vergeleken, inclusief de immobilisatie met cement. Deze LCA dient
als voorbeeld en niet om algemeen geldende conclusies te trekken. Daarom
moet voor elke combinatie (van afvalstof - verwerkingsroute - toepassing)
een aparte LCA worden uitgevoerd.
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2.1 Afdeklaag uit verontreinigde grond en
zuiveringsslib (DSM Limburg B.V. en BAG B.V.)
Toepassing
afdeklaag voor een voormalige gipsdeponie, met een
oppervlakte van ca. 33 hectare.
De laagdikte is 500 mm.
Lokatie
productie en toepassing in Stein
Tijdspanne
2000-2005
Aantal tonnen immobilisaat
per jaar 45.000 ton of 24.000 m3, incl. gedoseerd
aanmaakwater.

Gegevens immobiliseerbare afvalstoffen
Mineralogische samenstelling
- zuiveringsslib DSM: 2/3-deel kalkhoudend,
1/3-deel organisch materiaal
- verontreinigde grond: kleiachtig
Chemische samenstelling
- zuiveringsslib DSM: Zn (1.000), Ni (200),
Cu (200) en minerale olie (680 mg/kg)
- verontreinigde grond: Zn (1.700), Cu (180) en
minerale olie (320 mg/kg)
Figuur 2.1 Mengen en doseren tijdens de voorproeven in het
laboratorium.

Algemene projectgegevens
Titel project
afdeklaag voor de voormalige gipsdeponie in Stein
Opdrachtgever
DSM Limburg B.V. in Geleen
Opdrachtnemer
BAG B.V. in Stein
Externe adviseurs
DSM Research B.V. in Geleen
Bevoegd Gezag
provincie Limburg
Overige betrokkenen
INTRON B.V. in Sittard
Soort afvalstof(fen)
- zuiveringsslib afkomstig van DSM
- ernstig verontreinigde grond, maar lager dan
de BAGA-grenswaarden

Drogestofgehalte
- zuiveringsslib DSM: 40-50% m/m
- verontreinigde grond: 80-90% m/m
Fysische eigenschappen
zuiveringsslib DSM:
- vol. massa ca. 1.000 kg/m3
- mate van samenhang: kleiachtig
- korrelgrootte: < 125 µm
verontreinigde grond:
- vol. massa ca. 1.600 kg/m3
- mate van samenhang: kleiachtig
- korrelgrootte: 125 µm < d < 4 mm
Kritische componenten t.a.v. uitloging
Cu en Mo
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Immobilisatieproces
Naam
Vandofix-proces
Type
koude immobilisatie met anorganisch bindmiddel
(cement en een additief op basis van
natriumsilicaten)

Type nabewerking
- het immobilisaat werd met vrachtwagens naar
het werk gebracht en aangebracht op een laag van
gewassen mijnsteen
- het materiaal werd in één laag aangebracht en
verdicht met een trilwals
- na verdichting werd het immobilisaat besproeid
tegen uitdroging, scheurvorming en ammoniakemissie

Type voorbewerking
- ontwateren met behulp van een kamerfilterpers
- verkleinen door middel van een hamermolen
(‘verkruimelaar’)
- zeven

Kwaliteitsborging
kwaliteitsborging via het uitvoeren van uitloogtesten
en civieltechnische proeven. Momenteel wordt een
BRL opgesteld ten behoeve van productcertificering.

Bindmiddel
Cement CEM I 32,5 R

Specifieke arbo aspecten
Er werden maatregelen genomen tegen ammoniakemissie.

Additieven
natriumsilicaten
Mengen en doseren
- het immobilisatieproces werd uitgevoerd in-plant
(betonmortelcentrale)
- nauwkeurige dosering van afvalstoffen, cement en
additief verloopt computergestuurd
- de capaciteit van de menger was 500 -1.000 ton
per werkdag
- watercementfactor ca. 2,0. Nauwelijks waterdosering vanwege vocht in afvalstoffen
- de consistentie van het immobilisaat was
aardvochtig

Toepassing
Mate van opwaardering
toepassing volgens categorie 1 (vormgegeven
bouwstof) van het Bouwstoffenbesluit
Gebruikte testen voor uitloging
- standaard kolomtest conform NEN 7343
- standaard diffusietest conform NEN 7345
- 2e generatie hergebruik: standaard kolomtest na
breken van het immobilisaat

Figuur 2.2 Opstelling van kolomproeven voor het bepalen van de uitloging.
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Technische eigenschappen
- druksterkte was 1,5-3 MPa na 28 dagen
- vol. massa 1.600 kg/m3
- vorst-dooibestandheid voldoende volgens
CUR rapport 183
- nat-droogbestandheid voldoende volgens
CUR rapport 183
- verdichtingsgraad > 98%
- waterindringing vergelijkbaar met vloeistofdicht
beton
- eigenschappen zijn bepaald aan uit het werk
geboorde cilinders

Economie
Kostprijs immobilisatie
ca. € 5,- per ton, franco bezorgd binnen 50 km
vanaf de menginstallatie
Vergelijking kostprijs met alternatieve
verwerkingsroutes
concurrerend
Kostprijs vanuit de toepassing
- de productiekosten bedroegen ca. € 1,40 per ton
- de transportkosten bedroegen ca. € 0,70 per ton
- de kosten voor aanbrengen in het werk bedroegen
ca. € 2,40 per ton

Overige informatie
opdrachtgever / opdrachtnemer
Via DSM Research B.V., zie in paragraaf 3.2
De ervaringen van de opdrachtgever zijn goed.
Er waren aanvankelijk enkele praktische problemen,
zoals de mengbaarheid van grond en slib en de
ammoniak-emissie. Deze zijn inmiddels opgelost.
Lastige inpassing binnen de vigerende regelgeving
inzake afvalstoffen(verwerking) vanwege de veelheid
van regels en interpretatieproblemen bij overheden.
Het project is voor herhaling vatbaar.

Figuur 2.3 Meng- en doseerinstallatie voor het immobilisatieproces, bij BAG B.V. in Stein.
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2.2 Granulaat uit avi-vliegas en avi-reinigingsresidu (Afvalzorg Grondstromen B.V.)

Figuur 2.4 Tot voor kort verdwenen veel avi-afvalstoffen in de C2-deponie op de Maasvlakte.

Titel project
demonstratieproject ' Van avi-reststof tot bouwstof '
in Velsen-Noord
Opdrachtgever
Afvalzorg Grondstromen B.V. in Haarlem
Opdrachtnemer
Externe adviseurs
Bevoegd Gezag
provincie Noord-Holland

Toepassing
- heden als granulaat voor de wegenbouw
- in de nabije toekomst als vormgegeven
'beton'product
Lokatie
productie in Velsen-Noord en toepassing in de
Nederlandse markt
Tijdspanne
2002-2004
Aantal tonnen immobilisaat
per jaar 15.000-20.000 ton of 7.500-12.500 m3

Overige betrokkenen
Diverse Nederlandse avi’s stelden monsters
beschikbaar.

Gegevens immobiliseerbare afvalstoffen

Soort afvalstof(fen)
- vliegas afkomstig van afvalverbrandingsinstallaties
(avi’s)
- rookgasreinigingsresidu van avi’s (rgrr filtercake)
- rookgasreinigingsresidu van avi’s (rgrr sproeidroogzout)

Mineralogische samenstelling
- avi-vliegas: o.a. kwarts, calciumsulfaat, nietkristallijne deeltjes, chloriden
- rgrr filtercake: calciumsulfaat, natriumsulfaat,
chloriden, metaalhydroxiden
- rgrr sproeidroogzout: idem als rrgr filtercake, en
ook chloriden (tot 85% m/m)
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Chemische samenstelling
macrocomponenten:
- avi-vliegas: o.a. Ca (12.000), Cl (7.000),
Al (5.000), K (4.000), Si (35.000), Zn (3.000) en
sulfaat (3.000 mg/kg)
- rgrr filtercake: o.a. Ca (19.000), Cl (2.000),
Na (1.000), Pb (1.000), Zn (3.000) en sulfaat
(1.000 mg/kg)
- rgrr sproeidroogzout: o.a. Ca (16.000), Cl (30.000),
Na (15.000) en sulfaat (1.000 mg/kg)
microcomponenten:
- avi-vliegas: zware metalen o.a. Cu (1.100),
Mo (70), Sn (1.100) en As (60 mg/kg)
- rgrr filtercake: zware metalen, o.a. Cd (450),
Cu (1.400), Hg (1.100) en Se (1.200 mg/kg)
- rgrr sproeidroogzout: zware metalen, o.a. Cd
(130), Pb (3.000), Se (450) en Zn (5.000 mg/kg)

rgrr filtercake:
- vol. massa:
- samenhang:
- korrelgrootte:

1.000 kg/m3
cohesief/pasteus
< 1 mm

rgrr sproeidroogzout:
- vol. massa:
- samenhang:
- korrelgrootte:

1.200 kg/m3
loskorrelig
< 1 mm

Kritische componenten t.a.v. uitloging
zware metalen, Mo, Se, Br, Cl, F en sulfaat

Immobilisatieproces
Naam
geen
Type
koude immobilisatie met cement als anorganisch
bindmiddel
Type voorbewerking
wassen ten behoeve van de verwijdering van
chloriden. Het wassen gebeurt in enkele stappen
volgens het tegenstroomprincipe. Het waswater
bevat chloriden en wordt in zee geloosd.
Bindmiddel
cement, type CEM I en CEM III
Additieven
diverse additieven ten behoeve van het vastleggen
van de oxy-anionen, zware metalen en anionen

Figuur 2.5 Afvalverbrandingsinstallatie (avi), die o.a. avi-vliegas en rookgasreinigingsresidu produceert.

Enkele van de vermelde waarden (voor o.a. As, Se,
Zn en sulfaat) zijn afgeronde gemiddelden, afkomstig uit het rapport ‘Kwaliteitscontrole avi-vliegas
en rgr-residu 1993-1994’, uitgegeven door VVAV
(publicatienummer: VVAV95005TR.R). De analyses
zijn uitgevoerd na koningswater-ontsluiting.
Drogestofgehalte
- avi-vliegas:
100% m/m
- rgrr filtercake:
50% m/m
- rgrr sproeidroogzout: 100% m/m
Fysische eigenschappen
avi-vliegas:
- vol. massa:
500 kg/m3
- samenhang:
loskorrelig
- korrelgrootte:
< 1mm

Mengen en doseren
- immobiliseren gebeurt in plant met een batchmenger, capaciteit 8 ton per uur
- eerst de afvalstoffen onderling mengen, vervolgens
de additieven en het cement doseren
- water is reeds aanwezig in de gewassen afvalstoffen
- mengselsamenstelling: 60-80% m/m afvalstoffen,
20-40% m/m bindmiddel en structuurbeïnvloedende stoffen, zoals zand
Type nabewerking
Het mengsel wordt uitgegoten in mallen.
Kwaliteitsborging
via partijkeuring
Specifieke arbo aspecten
Bij het wassen en mengen is lucht-afzuiging nodig
in verband met de kans op het vrijkomen van
ammoniak (NH3) in het basische milieu.
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Toepassing
Mate van opwaardering
toepassing volgens categorie 1 (vormgegeven
bouwstof) van het Bouwstoffenbesluit
Gebruikte testen voor uitloging
- standaard kolomtest conform NEN 7343
- tweede generatie hergebruik is onderzocht met de
kolomtest conform NEN 7343
Technische eigenschappen
- druksterkte is 8-28 MPa na 7 dagen
- druksterkte is 12-40 MPa na 28 dagen
- vol. massa (incl. vocht) is 1.500-1.850 kg/m3
- stabiliteit onder water: goed (resultaat van
metingen gedurende drie jaar)

Economie
Kostprijs immobilisatie
geen actuele gegevens beschikbaar
Vergelijking kostprijs met alternatieve
verwerkingsroutes
concurrerend
Kostprijs vanuit de toepassing
-

Overige informatie
opdrachtgever / opdrachtnemer
via Afvalzorg Grondstromen B.V., zie in
paragraaf 3.2

Figuur 2.6 Opstelling van een diffusieproef voor het bepalen
van de uitloging.
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2.3 C3-afvalstoffen uit C2-afvalstoffen (VBM C.V.)
Algemene projectgegevens
Titel project
immobilisatie van (gevaarlijke) afvalstoffen in
Rotterdam
Opdrachtgever
VBM C.V. in Rotterdam
Opdrachtnemer
VBM C.V. in Rotterdam
Externe adviseurs
- Grontmij Water en Reststoffen B.V. in De Bilt
- ECN in Petten
Bevoegd Gezag
- DCMR
- Ministerie van VROM
Overige betrokkenen
ENCI B.V. in Den Bosch
Soort afvalstof(fen)
- avi-reststoffen
- metaalslibben
- overige C2-afvalstoffen, bijvoorbeeld
furaangebonden vormzand en electrofilterstof
Toepassing
storten

Lokatie
productie bij VBM C.V. en storten op de deponie
van VBM C.V. in Rotterdam
Tijdspanne
sinds 1996
Aantal tonnen immobilisaat
per jaar 75.000 ton of ca. 48.000 m3.
De productiecapaciteit is 150.000 ton per jaar.

Gegevens geïmmobiliseerde afvalstoffen
Mineralogische samenstelling
- avi-vliegas: o.a. kwarts, calciumsulfaat, nietkristallijne deeltjes, chloriden
- metaalslibben: metaalhydroxiden
- C2-afvalstoffen
Chemische samenstelling
macrocomponenten:
- avi-vliegas: o.a. Ca (12.000), Cl (7.000), Al (5.000),
K (4.000), Si (35.000), Pb (4.000), Zn (10.000) en
sulfaat (3.000 mg/kg)
- metaalslibben: zware metalen
microcomponenten:
avi-vliegas: zware metalen o.a. Cu (1.100), Mo (70),
Sn (1.100) en As (60 mg/kg)

Figuur 2.7 Overzicht van een productielocatie van VBM / PBM C.V. op de Maasvlakte.
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Enkele van de vermelde waarden (voor o.a. As en
sulfaat) zijn afgeronde gemiddelden, afkomstig uit
het rapport ‘Kwaliteitscontrole avi-vliegas en
rgrresidu 1993-1994’, uitgegeven door VVAV
(publicatienummer: VVAV95005TR.R).
De analyses zijn uitgevoerd na koningswaterontsluiting.
Drogestofgehalte
- avi-vliegas:
- metaalslibben:

> 95% m/m
ca. 30-60% m/m

Fysische eigenschappen
avi-vliegas:
- samenhang: poedervormig
- vol. massa: 650 kg/m3
metaalslibben:

- samenhang: cohesief, kleiachtig
- vol. massa: 1.000 kg/m3
Kritische componenten t.a.v. uitloging
- avi-vliegas:
Mo en Se
- metaalslibben:
Mo en Se

Immobilisatieproces
Naam
geen
Type
koude immobilisatie met anorganisch bindmiddel
(cement en additieven)
Type voorbewerking
geen. Momenteel wordt onderzoek verricht naar het
wassen van avi-vliegas en overige verbrandingsresiduen, om zo de zouten te verwijderen.
Bindmiddel
cement, type CEM I

Figuur 2.8 Via immobilisatie verandert een C2-afvalstof in een
C3-afvalstof.

Type nabewerking
- na mengen wordt het immobilisaat gelost in een
container. Volle containers worden per vrachtwagen vervoerd naar de C3-deponie en aldaar in
een apart compartiment gelost
- het immobilisaat wordt gestort tussen bekistingen
van 600 mm hoogte en vervolgens met folie afgedicht. Het immobilisaat ondergaat geen
specifieke nabehandeling
Kwaliteitsborging
- de afvalstoffen worden gekarakteriseerd volgens
een model dat VBM heeft ontwikkeld.
- belangrijkste parameter voor dit model is de
uitloging volgens verkorte kolomproef L / S = 1.
- door middel van periodieke productiecontrole op
de druksterkte en uitloging. Uitloging volgens de
kolomtest met L / S = 1 en de diffusietest, resp.
NEN 7343 en NEN 7345.
Specifieke arbo aspecten
- verwerking avi-vliegassen in gesloten installatie
- monitoring van de concentraties ammoniak en
cyaniden in de lucht

Additieven
diverse zoutoplossingen
Mengen en doseren
- het immobilisatieproces wordt in-plant uitgevoerd
- twee productielijnen: lijn 1 voor natte en droge
afvalstoffen, lijn 2 voor droge afvalstoffen
- batchgewijs proces; inhoud menger 1,5 m3 voor
lijn 1 en 3,5 m3 voor lijn 2
- doseren en mengen verlopen volgens een volledig
geautomatiseerd besturingssysteem.
- dit systeem bevatte de recepten in de vorm van:
mengselsamenstelling, doseervolgorde en mengcondities. Er wordt ook water gedoseerd om een
goede verwerkbaarheid te verkrijgen.

Toepassing
Mate van opwaardering
Storten gebeurt C2-geconditioneerd volgens de
'Grenswaardennotitie storten gevaarlijk afval'
Gebruikte testen voor uitloging
- standaard diffusietest conform NEN 7345
- verkorte diffusietest conform CEN TC 292
werkgroep 2
Technische eigenschappen
- druksterkte is > 1,0 MPa na 28 dagen
- vol. massa 1.500 kg/m3
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Figuur 2.9 Met containers gaat het immobilisatie-product naar de C3-deponie.

Economie
Kostprijs immobilisatie
afhankelijk van aangeboden volume, aard en
concentratie van verontreinigingen en de verwerkbaarheid
Vergelijking kostprijs met alternatieve
verwerkingsroutes
concurrerend: voor ontdoeners van C2-afvalstoffen
kan door immobilisatie de besparing oplopen tot
50%

Overige informatie
opdrachtgever / opdrachtnemer
via VBM C.V., zie in paragraaf 3.2
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2.4 Fietspadfundering uit verontreinigde grond
en baggerspecie
(Gemeente Den Helder en De Vries & Van de Wiel B.V.)
Algemene projectgegevens
Titel project
immobilisatie op de locaties De Kooi en
Oostoeverweg in Den Helder
Opdrachtgever
gemeente Den Helder

Chemische samenstelling
verontreinigde grond:
- gloeiverlies 2% m/m
- lutum 2% m/m
- CaCO3 (1.500 mg/kg)
- Cu (550), Pb (480) en Zn (1.400 mg/kg)

Externe adviseurs
- Weber Immobilisatie in Maarssen
- Infratech B.V. in Den Bosch

gerijpte baggerspecie:
- gloeiverlies 7% m/m
- lutum 16% m/m
- CaCO3 (20.000 mg/kg)
- Cu (86), Pb (300), Zn (675) en sulfaat
(4.500 mg/kg)

Bevoegd Gezag
- productie: provincie Noord-Holland
- toepassing: gemeente Den Helder

Drogestofgehalte
verontreinigde grond: 86% m/m
gerijpte baggerspecie: 73% m/m

Overige betrokkenen
NEMM (Nederlandse MengMaatschappij) in
Utrecht

Fysische eigenschappen
verontreinigde grond:
- vol. massa ca. 1.600 kg/m3
- mate van samenhang: loskorrelig
- korrelgrootte: gemiddeld 180 µm

Opdrachtnemer
De Vries & Van de Wiel B.V. in Schagen

Soort afvalstof(fen)
- niet-herbruikbare verontreinigde grond
- gerijpte baggerspecie, klasse 4
Toepassing
fundering voor een fietspad, met een asfalttoplaag,
2,5 m breedte en 2 km lengte.
De laagdikte van de fundering was 500 mm.
Lokatie
productie in Den Helder, locatie ’t Oost, toepassing
op de locaties De Kooi en Oostoeverweg

gerijpte baggerspecie:
- vol. massa ca. 1.500 kg/m3
- mate van samenhang: sterk cohesief
- korrelgrootte: gemiddeld 63 µm
Kritische componenten t.a.v. uitloging
- verontreinigde grond: Cu, Pb en Zn
- gerijpte baggerspecie: Cu, Pb, Zn en sulfaat

Tijdspanne
november-december 1999
Aantal tonnen immobilisaat
totaal 5.000 ton of 2.500 m3

Gegevens immobiliseerbare afvalstoffen
Mineralogische samenstelling
- verontreinigde grond: zandrijke grond met circa
5% m/m puin
- gerijpte baggerspecie: 50% m/m zand en 50%
m/m < 63 µm
Figuur 2.10 Aanvoer van verontreinigde grond naar de menginstallatie.
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Immobilisatieproces
Naam
Vandofix-proces
Type
koude immobilisatie met anorganisch bindmiddel
(cement en additief op basis van natrumsilicaten)
Type voorbewerking
- afzeven van de grove fractie met een trilzeef
(zeefmaat 45 mm)
- voormengen met shovel van de gezeefde
afvalstoffen
Bindmiddel
cement, type CEM I 32,5 R, 100 kg cement per ton
afvalstof

Type nabewerking
- het immobilisaat werd van de installatie naar de
toepassing getransporteerd met vrachtwagens
(met dichte laadruimte) en vervolgens met shovel
en grader uitgespreid.
- het immobilisaat werd in twee lagen aangebracht
en verwerkt, en verdicht met een wals
- elke laag werd voorzien van bitumenemulsie tegen
uitdroging
Kwaliteitsborging
De opleveringscontrole omvatte een beoordeling
van de civieltechnische eigenschappen (druksterkte,
verdichtingsgraad) en de milieuhygiënische
eigenschappen (uitloging)
Specifieke arbo aspecten
geen

Additieven
natriumsillicaten (in natte vorm), ca. 15 kg per ton
afvalstof
Mengen en doseren
- met een mobiele installatie, met een continue
dwangmenger, capaciteit van 150 ton per uur
- mengverhouding: 78 massa-delen verontreinigde
grond, 22 delen baggerspecie, 10 delen bindmiddel
en 1,5 deel additief. Water werd incidenteel
toegevoegd, max. 0,5 massa-delen
- bindmiddel en additief werden gelijktijdig
gedoseerd bij de afvalstoffen
- de consistentie was aardvochtig

0,2% dwarshelling
Asfalt

40
50

Immobilisaat

500

Verdicht zand

Figuur 2.12 Dwarsdoorsnede van fietspad met fundering
en asfalt.

Toepassing
Mate van opwaardering
toepassing volgens categorie 1 van het Bouwstoffenbesluit (zowel vormgegeven als niet-vormgegeven)
Gebruikte testen voor uitloging
- cascadeproef L / S = 10 (volgens NEN 7349,
alleen de 1e stap met L / S = 10)
- standaard diffusietest conform NEN 7345
- voor twee-generatie hergebruik: cascadeproef
L / S = 10 op verkleind materiaal (volgens
NEN 7349, alleen de 1e stap met L / S = 10)
Figuur 2.11 Afvoer van de (onverharde) bouwstof naar de locatie van
het fietspad.

Technische eigenschappen
- druksterkte 2,5 MPa en 4,0 MPa na 7 en 28 dagen
- vol. massa (incl. vocht) 2.100 kg/m3
- verdichtingsgraad ≥ 98%
- vorst-dooibestandheid voldoende volgens CUR
rapport 183
- nat-droogbestandheid voldoende volgens de
Standaard RAW Bepalingen 1995, proef 16.2
- bepalingen uitgevoerd aan cilinders, geboord uit
het werk
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Economie
Kostprijs immobilisatie
circa € 7,- per ton gereed product, in het werk
gebracht en verdicht. Inkomsten uit de afvalstoffen
waren ca. € 27,- tot 36,- per ton.
Vergelijking kostprijs met alternatieve
verwerkingsroutes
concurrerend
Kosten vanuit de toepassing
Alternatief voor het immobilisaat zou zijn een laag
puingranulaat, kosten ca. € 9,- per ton franco werk,
exclusief verwerking. Bij toepassing van het
immobilisaat was een dunnere asfaltlaag mogelijk,
hetgeen kostenbesparend was.

Overige informatie
opdrachtgever / opdrachtnemer
via De Vries & Van de Wiel B.V., zie in paragraaf 3.2
De ervaringen van de aannemer waren positief.
Dit project is voor herhaling vatbaar.
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2.5 Terreinfundering uit verontreinigde grond
(Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam en HBG Civiel B.V.)

Figuur 2.13 Aanvoer van verontreinigde grond naar de trilzeef.

Algemene projectgegevens
Titel project
immobilisatie van niet-reinigbare grond, toegepast
als wegfundering in Rotterdam
Opdrachtgever
- Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam
- Ministerie VROM via het subsidieprogramma
T2000

Toepassing
als funderingslaag voor een deklaag van asfalt in een
opslagplaats van niet-reinigbare en niet-herbruikbare grond. De funderingsoppervlakte besloeg
1.071 m2 met 300 mm laagdikte.
Deze fundering is in 2002 verwijderd.
Lokatie
productie en toepassing in Rotterdam, op de
deponie DOP-NOAP, nabij Zestienhoven

Opdrachtnemer
Ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam

Tijdspanne
augustus 1995

Externe adviseurs
laboratorium wegenbouw Rotterdam

Aantal tonnen immobilisaat
totaal 640 ton of 320 m3

Bevoegd Gezag
provincie Zuid-Holland
Overige betrokkenen
HBG Civiel B.V.
Soort afvalstof(fen)
verontreinigde grond voorzien van SCG-verklaring
voor niet-reinigbaarheid

Gegevens immobiliseerbare afvalstoffen
Mineralogische samenstelling
het materiaal bevat zandachtig en enig kleiachtig
materiaal en daarnaast zeer grof materiaal, zoals
puin en stukken hout.
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Chemische samenstelling
- Cu (95-181), Pb (47-125) en Zn (124-274 mg/kg).
Deze concentraties overschrijden de interventiewaarde.
- minerale olie (<100-2000) en PAK's (11 mg/kg).
Deze concentraties zijn hoger dan de streefwaarde.

Specifieke arbo aspecten
volgens het arbo-plan voor het werken in de
deponie

Drogestofgehalte
89% m/m

Mate van opwaardering
toepassing volgens categorie 1 (vormgegeven
bouwstof) van het Bouwstoffenbesluit

Fysische eigenschappen
- vol. massa: ca. 1.795 kg/m3
- mate van samenhang: gering
- gemiddelde korrelgrootte: 500 µm
Kritische componenten t.a.v. uitloging
Cu, minerale olie en PAK’s. Voor minerale olie en
PAK’s bestaan geen grenswaarden ten aanzien van
uitloging.

Immobilisatieproces
Naam
geen

Toepassing

Gebruikte testen voor uitloging
- verkorte diffusietest, deels volgens NEN 7345
- standaard diffusietest conform NEN 7345
Technische eigenschappen
- druksterkte was 3 MPa na 28 dagen en 4-7 MPa
na 8 maanden
- druksterkte bepaald aan uit de fundering
geboorde cilinders
- vol. massa incl. vocht 2.000 kg/m3
- verdichtingsgraad ≥ 99%, volgens de Standaard
RAW Bepalingen 1995
- nat/droog- en vorst-dooibestandheid waren
voldoende

Type
koude immobilisatie met anorganisch bindmiddel
(cement)
Type voorbewerking
afzeven van grof materiaal met trilzeef, zeefmaat
ca. 50 mm
Bindmiddel
cement, type CEM I, 129 kg per ton afvalstof
Additieven
geen
Mengen en doseren
- het immobilisatieproces gebeurde in een mobiele
installatie op lokatie
- type dwangmenger, capaciteit ca. 1.000 ton per
dag
Type nabewerking
Het immobilisaat werd in het werk gereden,
uitgespreid en gewalst (in één laag)
Kwaliteitsborging
- tijdens aanleg van het werk: beoordelen van vol.
massa, korrelgrootteverdeling, verdichtingsgraad,
vochtpercentage, mengkwaliteit en cementgehalte
- na 40 dagen: vol. massa, druksterkte, vorstdooibestandheid, nat-droogbestandheid en (verkorte)
diffusietest volgens NEN 7345 na 8 maanden: vol.
massa, druksterkte en diffusietest volgens
NEN 7345

Figuur 2.14 Detailopname van de trilzeef, met 50 mm zeefopening.
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Economie
Kostprijs immobilisatie
netto-kostprijs € 18-25 per ton bij voldoende
schaalgrootte
Vergelijking kostprijs met alternatieve
verwerkingsroutes
concurrerend, stortkosten ca. € 36,- per ton
Kostprijs vanuit de toepassing
geen transportkosten omdat de te immobiliseren
grond reeds in het depot aanwezig was. Produceren
en aanbrengen in het werk kostten ca. € 4,- per ton,
excl. bindmiddel. Alternatief zou zijn een zandcementstabilisatie, met een geschatte kostprijs van
€ 27,- per ton, dit is ca. € 16,- per m2.

Figuur 2.15 Overzicht van de grondaanvoer, met op de achtergrond de
doseer-menginstallatie en de afvoer van de (onverharde) bouwstof.

Overige informatie
opdrachtgever / opdrachtnemer
via Ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam,
zie in paragraaf 3.2
De ervaringen van de opdrachtgever zijn positief.
Knelpunt is wel de lange doorlooptijd bij de selectie
van een geschikte partij grond (SCG-verklaring,
gehalte organische verontreinigingen lager dan de
grenswaarden Bouwstoffenbesluit en geschikte
technische eigenschappen). Verder vergt het uitloogonderzoek relatief veel tijd. Dit maakt het moeilijk
immobilisatie in een project in te passen. Een ander
knelpunt is juridisch van aard: het immobiliseren van
afvalstoffen geldt als het bewerken van afvalstoffen.
Dit vereist voor de uitvoering van werken, waarin
immobilisatie van de afvalstof(fen) is opgenomen,
een aparte vergunning.
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2.6 Terreinfundering uit verontreinigde grond en
zand (Grondbankcombinatie N.V. en Aphix VOF)

Figuur 2.16 Trommelzeef die uit de verontreinigde grond (op de voorgrond) de grove fractie heeft verwijderd.

Algemene projectgegevens
Titel project
Immobilisatie Halfweg

Toepassing
funderingsmateriaal in een depot (onder een
asfaltlaag), met een oppervlakte van ca. 9.000 m2 en
een laagdikte van 400-500 mm

Opdrachtgever
Grondbankcombinatie N.V. in Haarlem

Lokatie
productie en toepassing in Halfweg

Opdrachtnemer
Aphix VOF in Haarlem

Tijdspanne
mei 2000

Externe adviseurs
Weber Immobilisatie in Maarssen

Aantal tonnen immobilisaat
totaal 8.700 ton of 4.050 m3

Bevoegd Gezag
provincie Noord-Holland
Overige betrokkenen
Nederlandse Mengmaatschappij B.V. in Utrecht
Soort afvalstof(fen)
- niet-herbruikbare verontreinigde grond
(‘bio 775’ en ‘bio 1693’)
- verontreinigd zand (‘grc 1331’)
- sorteerzeefzand

Gegevens immobiliseerbare afvalstoffen
Mineralogische samenstelling
- verontreinigde grond: kleiachtig (12% m/m en
< 63 µm)
- verontreinigd zand: zand met circa 10% m/m fijn
puin (10% m/m en < 63 µm)
- sorteerzeefzand: zand, fijn puin en andersoortig,
steenachtig materiaal en houtsnipper (5% m/m en
< 63 µm)
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Chemische samenstelling
Verontreinigde grond:
- gloeiverlies 10% m/m
- Cr (260), Cu (160), Pb (240) en Zn (540 mg/kg)
Verontreinigd zand:
- gloeiverlies 3% m/m en lutum 2% m/m
- Cr (27), Cu (53), Pb (820) en Zn (950 mg/kg)

verontreinigd zand:
Pb en Zn (uitloging hoger dan categorie 2 van het
Bouwstoffenbesluit)
sorteerzeefzand:
Pb, Zn en sulfaat

Immobilisatieproces
Sorteerzeefzand:
- Cr (29), Cu (35), Pb (180), Zn (210) en sulfaat
(11.000 mg/kg)
Drogestofgehalte
- verontreinigde grond: 78% m/m
- verontreinigd zand:
90% m/m
- sorteerzeefzand:
85% m/m
Fysische eigenschappen
verontreinigde grond:
-vol. massa ca. 1.500 kg/m3
-mate van samenhang: sterk cohesief
-korrelgrootte: gemiddeld 125 µm
verontreinigd zand
-vol. massa: 1.600 kg/m3
-mate van samenhang: loskorrelig
-korrelgrootte: gemiddeld 500 µm
sorteerzeefzand
- vol. massa 1.300 kg/m3
- mate van samenhang: loskorrelig
- korrelgrootte: gemiddeld 250 µm
Kritische componenten t.a.v. uitloging
verontreinigde grond:
Cr, Cu, Pb en Zn (uitloging hoger dan categorie
2 van het Bouwstoffenbesluit)

Naam
Vandofix-proces
Type
koude immobilisatie met anorganisch bindmiddel
(cement en additief op basis van natriumsilicaat)
Type voorbewerking
- afzeven van de grove fractie met een trommelzeef,
zeefmaat 45 mm
- voormengen met shovel van de gezeefde
afvalstoffen (op een hoop)
Bindmiddel
cement, type CEM III / B 42,5 met dosering van
100 kg per ton afvalstof
Additieven
natriumsilicaat in natte vorm, dosering 15 kg per
ton afvalstof
Mengen en doseren
- het immobilisatieproces werd uitgevoerd met een
mobiele installatie in een continue dwangmenger
met een capaciteit van 150 ton per uur
- mengverhouding: 55 massa-delen verontreinigde
grond, 25 delen verontreinigd zand, 20 delen
sorteerzeefzand, 10 delen cement en 1,5 deel
additief. Water werd incidenteel toegevoegd
(max. 0,5 deel)
- consistentie van het immobilisaat was aardvochtig
Type nabewerking
- het immobilisaat werd vanaf de menginstallatie
getransporteerd met dumpers en vervolgens met
shovel en grader uitgespreid
- het immobilisaat werd in twee lagen aangebracht
en verdicht met een wals
- vervolgens werd het immobilisaat besproeid om
uitdroging en scheurvorming te beperken
Kwaliteitsborging
opleveringscontrole, met beoordeling van de
civieltechnische eigenschappen (druksterkte,
verdichtingsgraad) en de milieuhygiënische
eigenschappen (uitloging).

Figuur 2.17 Aanleg van de terreinfundering in twee lagen.

Specifieke arbo aspecten
geen
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Figuur 2.18 Doseer-menginstallatie met de afvoer van de (onverharde) bouwstof.

Toepassing

Economie

Mate van opwaardering
toepassing volgens categorie 1 (vormgegeven
bouwstof) van het Bouwstoffenbesluit

Kostprijs immobilisatie
ca. € 7,- per ton gereed product, in het werk
gebracht en verdicht. De innameprijs voor de
afvalstoffen was € 27,- tot 36,- per ton.

Gebruikte testen voor uitloging
- standaard diffusietest conform NEN 7345
- cascadeproef L / S = 10 (volgens NEN 7349, alleen
1e stap, echter L / S = 10)
- voor het tweede-generatie hergebruik:
cascadeproef L / S =10 op verkleind materiaal
(volgens NEN 7349, alleen 1e stap, echter
L / S =10)
Technische eigenschappen
- druksterkte was 2,5 MPa na 7 dagen en 4,0 MPa
na 28 dagen
- E-modulus 6.000 MPa
- vol. massa incl. vocht 2.100 kg/m3
- verdichtingsgraad ≥ 98%
- nat-droogbestandheid: voldoende
- de bepalingen werden uitgevoerd op cilinders,
geboord uit de terreinfundering

Vergelijking kostprijs met alternatieve
verwerkingsroutes
concurrerend
Kosten vanuit de toepassing
Alternatief voor het immobilisaat zou zijn een
terreinfundering van puingranulaat. De kosten
ervan bedragen ca. € 9,- per ton franco werk,
exclusief verwerking. Nevenvoordeel van het
immobilisaat was dat de asfaltlaag dunner kon zijn,
wat kostenbesparend was.

Overige informatie
opdrachtgever / opdrachtnemer
via Aphix VOF, zie in paragraaf 3.2
De ervaringen van de opdrachtgever waren positief.
De projectuitvoering verliep zonder problemen en is
voor herhaling vatbaar. Inzet van het immobilisaat in
plaats van puingranulaat was financieel aantrekkelijk.
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2.7 Wegfundering van verontreinigde grond en
vormzand (Gemeente Maastricht en BAG B.V.)
Algemene projectgegevens
Titel project
Reconstructie van de Oosterweg in Maastricht

Tijdspanne
mei 2000 (3 dagen)
Aantal tonnen immobilisaat
totaal 2.500 ton of 1.225 m3

Opdrachtgever
gemeente Maastricht, afdeling Wegen en Groen
Opdrachtnemer
BAG B.V. in Stein
Externe adviseurs
Fumitec B.V. in Stein
Bevoegd Gezag
- provincie Limburg (voor de immobilisatie)
- gemeente Maastricht (voor de toepassing)
Overige betrokkenen
BLM Weg- en Waterbouw in Wessem, uitvoerend
aannemer
Soort afvalstof(fen)
- verontreinigde grond, met zware metalen boven
de interventiewaarde
- vormzand
Toepassing
fundering voor een asfaltweg, 7 m breedte en
0,5 km lengte. De laagdikte bedroeg 350 mm.
Lokatie
productie in Stein en toepassing in Maastricht

Gegevens immobiliseerbare afvalstoffen
Mineralogische samenstelling
- verontreinigde grond: hoofdzakelijk löss
- vormzand: kwartszand, met bentonietklei en lage
dosering aan metaalresten
Chemische samenstelling
- verontreinigde grond: Zn (2.100), Cu (240) en
minerale olie (380 mg/kg)
- vormzand: Zn (6.000), Cu (540) en minerale olie
(460 mg/kg)
Drogestofgehalte
- verontreinigde grond: 87% m/m
- vormzand: 89% m/m
Fysische eigenschappen
verontreinigde grond:
- vol. massa 1.780 kg/m3
- samenhang: cohesief, lemig
- gem. korrelgrootte: 30% m/m < 63 µm
- max. korrel: ca. 40 mm
vormzand:
- vol. massa 1.940 kg/m3
- samenhang: los, korrelig, zandachtig
- gem. korrelgrootte: 20% m/m < 63 µm
- max. korrel: ca. 4 mm
Kritische componenten t.a.v. uitloging
- verontreinigde grond: Cu, Zn
- vormzand: Cu, Zn

Figuur 2.19 Na uitspreiden wordt de bouwstof laagsgewijs verdicht en
geprofileerd.
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Figuur 2.20 Aanvoer van de onverharde bouwstof (immobilisatie-product) per shovel.

Immobilisatieproces
Naam
Vandofix-proces
Type
koude immobilisatie met anorganisch bindmiddel
(cement en additief op basis van natriumsilicaten)
Type voorbewerking
- zeven van de grond en het vormzand (0-40 mm)
door middel van een trommelzeef
- het grove puin uitsorteren en breken met een
bekkenbreker en opnieuw toevoegen aan
basismateriaal. Dit verbetert de korrelopbouw
- in depot de beide afvalstoffen volumetrisch
samenstellen en homogeniseren
Bindmiddel
cement, type CEM III / B 42,5
Additieven
natriumsilicaten in vloeibare vorm
Mengen en doseren
- het immobilisatieproces werd uitgevoerd in een
mobiele installatie met een doorstroommenger
met een capaciteit van 100 ton per uur
- de constistentie was aardvochtig
- tijdens de productie werd 3% m/m water
toegevoegd

Type nabewerking
- transport van het immobilisaat per kipperauto
over ca. 15 km
- het product werd met een laadschop verspreid in
één laagdikte van 450 mm, waarna verdichting
plaatsvond met een tandemwals. Vervolgens werd
het materiaal op hoogte geprofileerd met een
grader en opnieuw verdicht. De uiteindelijke
laagdikte was 350 mm
- teneinde uitdroging en onbeheerste scheurvorming te voorkomen, werd het product nabehandeld door continu bevochtigen. De scheurvorming werd ook beheerst door de druksterkte
te beperken tot 2,5-4,5 MPa
- op de fundering werd 160 mm asfalt aangebracht,
in vier lagen
Kwaliteitsborging
partijkeuring met vooronderzoek en
opleveringscontrole
Specifieke arbo aspecten
Tijdens de productie en de aanleg werd het
immobilisaat bevochtigd om verspreiding en
stofvorming tegen te gaan.
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Economie
0,3% dwarshelling
Asfalt

160

Immobilisaat

350

Verdicht zand

Figuur 2.21 Dwarsdoorsnede van de gereconstrueerde
Oosterweg te Maastricht.

Toepassing
Mate van opwaardering
toepassing volgens categorie 1 (vormgegeven
bouwstof) van het Bouwstoffenbesluit
Gebruikte testen voor uitloging
- standaard beschikbaarheidtest conform NEN 7341
- standaard diffusietest conform NEN 7345
- 2e generatie-hergebruik na breken werd
onderzocht met de kolomtest conform NEN 7343
Technische eigenschappen
- druksterkte was > 1,5 MPa na 7 dagen en
> 2,8 MPa na 28 dagen
- vol. massa incl. vocht: 1.940 kg/m3
- verdichtingsgraad 102% volgens de Standaard
RAW Bepalingen 1995
- de duurzaamheid werd niet beoordeeld vanwege
de aard van de toepassing: onder asfalt en boven
grondwaterniveau

Kostprijs immobilisatie
Het product werd onder de handelsnaam Vandolith
geleverd aan de gemeente Maastricht tegen € 2,25
per ton, vanaf de menginstallatie
Vergelijking kostprijs met alternatieve
verwerkingsroutes
concurrerend ten opzichte van een zandcementstabilisatie uit primaire grondstoffen.
Kostprijs vanuit de toepassing
- transportkosten ca. € 2,25 per ton, aanbrengen
ca. € 0,70 per m2
- door de stijfheid en vlakheid behoeft de fundering
een minder dik asfaltpakket dan bij een fundering
van niet-gebonden materiaal
- alternatief zou zijn een zandcementstabilisatie,
met als totale kosten ca. € 27,- per ton of
ca. € 16,- per m2
De reconstructie werd openbaar aanbesteed door
de gemeente Maastricht. Ook de ontdoener van de
afvalstoffen heeft financieel voordeel met de
Vandofix-proces, omdat de innameprijs lager is dan
het storttarief. Voor het ontdoen van verontreinigde
grond heeft de gemeente Maastricht een raamcontract met BAG B.V. gesloten, waardoor de
gemeente grip heeft op zowel de afzet als het hergebruik van haar minerale grondstoffen. In dit project
werd grond van de gemeente verwerkt.

Overige informatie
opdrachtgever / opdrachtnemer
Via BAG B.V., zie in paragraaf 3.2
De ervaringen van de opdrachtgever waren positief.
Het is voor herhaling vatbaar. De uitvoering van het
project verliep goed. Aandachtspunt is wel dat het
minder geschikt is bij regelmatige wijzigingen van de
ondergrondse infrastructuur (leidingen), zoals in
binnensteden.
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Informatie over
bedrijven en instellingen

HOOFDSTUK 3
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3.1

Indeling van het CIM-netwerk

Iedereen met vragen over immobilisatie kan gebruik maken het CIMnetwerk. Dit netwerk omvat een aantal bedrijven en instellingen in
Nederland die betrokken zijn bij recente immobilisatie-activiteiten in de
praktijk. Specifieke kennis, diensten en producten van zowel de overheid als
het bedrijfsleven zijn op dezelfde, uniforme manier gepresenteerd in dit
hoofdstuk.
Tabel 3.1 geeft een indeling met de codes A tot en met F, op basis van de taak

Figuur 3.1 Opslag van afvalstoffen – afkomstig
van producenten (code A) – bij de verwerker
(code B).

of functie van deze bedrijven en instellingen. Er zijn totaal 67 deelnemers.
Soms vertegenwoordigt de code maar een deel van de immobilisatieactiviteiten van een bedrijf of instelling. Zo is bijvoorbeeld DSM (code A)
eigenaar van bepaalde afvalstoffen, maar code F zou ook goed passen omdat
DSM expertise bezit voor de verwerking van afvalstoffen door middel van
(koude) immobilisatie. Verder valt op, dat de codes B en F staan voor de
aanbodzijde van de immobilisatie-technologie. Deze codes komen ruim
dertigmaal voor. Ook de vraagzijde (codes C en E) is goed vertegenwoordigd
in dit CIM-netwerk.
In tabel 3.2 zijn de namen van alle 67 bedrijven en instellingen vermeld in
alfabetische volgorde. De codes zijn volgens tabel 3.1. Gedetailleerde
informatie over elk bedrijf en elke instelling is opgenomen in paragraaf 3.2.
Tabel 3.1 Overzicht van bedrijven en instellingen, betrokken bij immobilisatie.

Code

Aard van bedrijf of instelling

Aantal

A

afvalproducent

7

B

afvalverwerker

12

C

toepasser / gebruiker van immobilisaat

11

D

overheid (beleidsmaker)

8

E

overheid (beleidsuitvoerder)

8

F

adviseur, coordinator van onderzoek / regelgeving

21
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Tabel 3.2 Overzicht van alle 67 bedrijven en instellingen, in alfabetische volgorde.
Bedrijf of instelling
Afval Overleg Orgaan
Afvalzorg Grondstromen B.V. *)
AKWA
Aphix VOF **)
Atofina Vlissingen B.V.
BAG B.V.
BAM-NBM Bouw & Infra
Boskalis Dolman B.V.
CBR Cementbedrijven N.V.
CIM / CUR
Corus Environmental Management
CROW
DCMR, Milieudienst Rijnmond
DHV, Milieu & Infrastructuur
DSM Research B.V.
DuBo Centrum Limburg
DuraVermeer Infra Ontwikkeling B.V.
ECN
Ecomineraal B.V.
ENCI B.V.
Essent Milieu B.V. / Maasgrond B.V.
Gemeente Den Helder
Gemeente Groningen
Gemeente Maastricht
Grondbank Nederland B.V.
Grond- en Reststoffenbank Rotterdam
HBG Civiel B.V.
Heijmans Infrastructuur en Milieu B.V.
Heros Recycling B.V.
Ingenieursbureau Gemeentewerken R’dam
Inspectie Milieuhygiëne
INTRON B.V.
KEMA
KOAC-WMD B.V.
Koninklijke Wegenbouw Stevin B.V.
Lareco Nederland B.V.
Lhoist Nederland B.V.
Merwecombinatie B.V.
Ministerie VROM, directie SAS
Ministerie VROM, directie Bodem
NEMM
NEN
NOVEM
NVIP
Perfix VOF
Provincie Groningen
Provincie Noord-Brabant
Provincie Zeeland
Provincie Zuid-Holland
Redactie CEMENT
Reststoffenunie B.V.
RIVM
Ruiten, van
RWS-DWW
SCG
SKB / CUR
Tauw B.V.
TNO-MEP
TU Delft, faculteit CITG
Universiteit Twente
VBM / PBM C.V.
VCW
Verhoeve Milieu B.V.
Vries & Van de Wiel B.V., de
VVAV
Waterpakt
Waterschap Hunze en Aa’s
Weber Immobilisatie

Plaats
Utrecht
Haarlem
Utrecht
Haarlem
Vlissingen
Stein
Den Haag
Rotterdam
Brussel
Gouda
IJmuiden
Ede
Schiedam
Amerfoort
Geleen
Heerlen
Hoofddorp
Petten
Maastricht
Den Bosch
Maastricht
Den Helder
Groningen
Maastricht
Utrecht
Rotterdam
Gouda
Rosmalen
Roosendaal
Rotterdam
Rijswijk (ZH)
Sittard
Arnhem
Apeldoorn
Utrecht
Arnhem
Breda
Hendrik-Ido-Ambacht
Den Haag
Den Haag
Utrecht
Delft
Utrecht
Zeist
Haren
Groningen
Den Bosch
Middelburg
Den Haag
Den Bosch
Nieuwegein
Bilthoven
Bussum
Delft
Houten
Gouda
Deventer
Apeldoorn
Delft
Enschede
Rozenburg
Gouda
Hoog Keppel
Schagen
Utrecht
Harlingen
Veendam
Maarssen

Code
D
B
D
B*
A
B
C
B
C
F
A
F
D
F
A
F
C
F
A
C
B
E
E
E
B
E
C
C
A
E
D
F
F
F
C
C
C
C
D
D
B
F
F
B
B
D
E
E
D
F
A
F
F
F
E
F
F
F
F
F
B
C
B
B
B
F
A
F

*) Grondbankcombinatie

N.V. (paragraaf 2.6) is een
werkmaatschappij van Afvalzorg
**) Aphix VOF is in paragraaf 3.2 opgenomen onder
De Vries & Van de Wiel B.V. en onder
DuraVermeer Infra Ontwikkeling B.V.
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3.2

Gedetailleerde gegevens

In deze paragraaf is specifieke informatie opgenomen van die bedrijven
en instellingen. Deze informatie is alfabetisch gerangschikt, zoals ook in
tabel 3.2 is gedaan. Samengevat omvat deze informatie:
• Naam van bedrijf of instelling
• Adresgegevens, zoals postbus, postcode en woonplaats
• Contactgegevens, zoals contactpersoon, afdeling, functie, telefoon, fax
en e-mail
• Internet-site (indien van toepassing)
• Activiteit en bijzonderheden van het bedrijf of de instelling (voorzover
van belang voor het CIM-netwerk
• Codering volgens tabel 3.1
Gelieve eventuele wijzigingen en toevoegingen voor dit CIM-netwerk
door te geven aan het secretariaat van CIM te Gouda, tel. 0182-540600 of
e-mail cim@cur.nl. In de hoofdstukken 1 en 2 zijn ook diverse verwijzingen
naar instanties opgenomen.

Figuur 3.2 Bouwstoffen door immobilisatie benut de toepasser (code C), in samenwerking met de overheid (codes D en E) en de adviseur (code F).
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- BCA, 1997. Stabilisation and solidification using cement: a study visit to
the USA. Project report of the British Cement Association, by D. Jones &
M. Hopkins.
- BDA-INTRON, 2002. Nationale beoordelingsrichtlijn voor cementgebonden immobilisaten vervaardigd uit minerale afvalstoffen voor
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- CUR, 1999. Immobilisatie een betere beslissing? CUR rapport 99-9.
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CUR rapport 196.
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CUR rapport 2001-5.
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door L.C. de Leur.
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2e druk.
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- ENCI, 2000. Ingepakt in cementsteen. Betoniek 11/24.
- ENCI, 2002. Cement in de grond. Betoniek 12/13.
- Felix, 2002. Analyse van de levenscyclus van immobilisaten. TU Delft,
proefschrift, door F. Felix.
- Guinée et al., 2001. Life Cycle Assessment – An operational guide to the
ISO standards, Final report, May 2001, Centrum voor Milieukunde,
Leiden, door J. Guineé.
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- Hendriks, 1999. De Bouwcyclus. Uitgeverij Aeneas, door Ch. Hendriks
m.m.v. A.A. Nijkerk.
- Lanser, 2002. Levenscyclus-inventarisatie voor beton in Europees verband.
Cement 54 (6), door P. Lanser.
- MRPI, 1999. Milieu Relevante Product Informatie over hoogovencement
42,5. MRPI code 2.200012.001.
- NEN, 2001. Cement: samenstelling, specificatie en conformiteitscriteria
voor gewone cementsoorten. NEN-EN 197-1, NEN, Delft.
- NEN, 2002. Gewonen cementsoorten volgens NEN-EN 197-1, met
aanvullende speciale eigenschappen. Definities en eisen. NEN 3550, NEN,
Delft.
- Roosma et al., 2002. Pocket Afvalstoffen, Sdu, Den Haag, door S. Roosma
en A. van Veldhuizen.
- TNO, 2000. Bindmiddelen voor de immobilisatie van reststoffen.
TNO-MEP rapport R2000/356, door J.P. Brouwer et al.
- TNO, 2001. Immobilisation of PAH in waste materials.
Waste Management 21, by E. Mulder et al.
- TNO, 2002. Koude immobilisatie: aanzet tot een kennis- en
beoordelingssysteem. TNO-MEP rapport R2002/234, door E. Mulder et al.
- Van der Sloot, 1999. Characterization of the leaching behaviour of concrete
mortars and cement-stabilized wastes with different waste loading for
long-term environmental assessment. Proceedings ‘Waste stabilization and
environment’, Lyon, April 1999, by H. van der Sloot.
- Van Eijk, 2001. Hydration of cement mixtures containing contaminants:
design and application of the solidified product. Universiteit Twente, door
R.J. van Eijk.
- Van Leeuwen et al., 2000. Gww moet wennen aan immobilisaten.
Land + Water nr. 4.
- VROM, 1998. Toetsingsprotocollen van het Bouwstoffenbesluit.

Figuur R.1 Onverhard immobilisatie-product wordt in het werk gereden ten behoeve
van de fundering van een bedrijfsterrein in Maastricht.
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Websites
Webadres conform http//:www.
aoo.nl
arbo.nl en arbouw.nl
babex.nl
betoninfra.nl
bodembescherming.nl
bouwgrondstoffen.com
bouwkwaliteit.nl
bvabv.nl
crow.nl
cur.nl
dubo.nl
immobilisatie.nl
iscowa.org
klasse4.nl
koude-immobilisatie.nl
lma.nl
milieuloket.nl
milieunet.nl
milieutotaal.nl

Informatie over
Landelijk AfvalbeheerPlan
veiligheid en gezondheid op het werk
verbond van aannemers van sloopwerken
o.a. beton voor de wegeninfra
o.a. vloeistofdichte voorzieningen
producenten en leveranciers
kwaliteitsverklaringen in het kader van Bsb
o.a. vrachtbrieven t.b.v. logistiek en transport
techniek en regelgeving voor de gww-infrastructuur
techniek en regelgeving voor de b&u sector
nationaal centrum Duurzaam Bouwen
Centrum voor Immobilisatie
uitwisseling van onderzoek naar de nuttige toepasssing van afvalstoffen
bouwstoffen uit klasse 4 baggerspecie
koude immobilisatie van o.a. baggerspecie
melding en registratie bij handelingen inzake bedrijfsafval en gevaarlijke
afvalstoffen
milieu-informatie voor bedrijven en particulieren
actualiteiten over afval en milieuzorg
milieu- en arbowetgeving

minvenw.nl/rws/dww/boks

Bsb Ondersteunend Kennis Systeem (BOKS)

minvrom.nl/milieu/bodem/
bouwstoffenbesluit

Bsb en het downloaden van meldingsformulieren

mrpi.nl
nen.nl
novem.nl
reststoffenbeurs.nl
rivm.nl

Milieu Relevante Product Informatie
normeringwerk en bestellen van normen
Nederlandse Organisatie voor Energie en Milieu
intermediair inzake afvalstoffen
Rijks Instituut Voor Milieuhygiëne

scg.nl

Service Centrum Grond

ser.nl

o.a. Nationale MAC-lijst

snm.nl

stichting Natuur en Milieu

vvav.nl

Vereniging Van AfvalVerwerkers

waterpakt.nl

stichting Waterpakt, o.a. baggerspecie-immobilisatie
Meer internet-verwijzingen zijn vermeld in paragraaf 3.2
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Bijlage I: Begrippen
additief
afvalstof
arbo
avi

stof waarmee een afvalstof wordt gemengd, om een specifieke
verontreiniging vast te leggen
conform de definitie in de Wet Milieubeheer (zie Bijlage II, vraag b)
arbeidsomstandigheden
afvalverbrandingsinstalllatie

bewerken

veranderen van de aard of hoedanigheid van de (afval)stof door een
chemische, fysische of biologische behandeling t.b.v. hergebruik, nuttige
toepassing of verwerking

bouwstof

bouwmateriaal met een nuttige toepassing in een (civieltechisch) werk.
Een bouwstof kan bestaan uit primaire en / of secundaire grondstoffen

BRL

BeoordelingsRichtlijn als basis voor een erkende kwaliteitsverklaring.
Op grond van de BRL kan de producent zijn bouwstof laten certificeren

Bsb

Bouwstoffenbesluit Bodem- en Oppervlaktewaterenbescherming

categorie 1 bouwstof

steenachtig materiaal, conform Bsb ongeïsoleerd toepasbaar in een werk

categorie 2 bouwstof

steenachtig materiaal, conform Bsb geïsoleerd toepasbaar in een werk

cement
CIM

hydraulisch bindmiddel conform NEN-EN 197-1 en NEN 3550
Centrum voor IMmobilisatie

C2-afvalstof

categorie gevaarlijke afvalstof (matig tot sterk uitloogbaar), zie Bijlage IV

C3-afvalstof

categorie gevaarlijke afvalstof (weinig uitloogbaar), zie Bijlage IV

DuBo
erkende kwaliteitsverklaring

Stichting Duurzaam Bouwen
door de ministers van VROM en V&W afgegeven verklaring, waarmee de
kwaliteitsverklaring van een bouwstof voor een specifieke toepassing wordt
erkend. Geldt als voldoende bewijs voor acceptatie door het bevoegd gezag

EurAL

Europese Afvalstoffen Lijst

EVOA

Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen

gemiddeld hoogste gws
grondstof
gww
ibc
immobilisatie
immobilisatie-product

rekenkundig gemiddelde over ten minste acht achtereenvolgende jaren van
de drie hoogste grondwaterstanden per hydrologisch jaar
materiaal verkregen door natuurlijke winning (primaire grondstoffen) of
afkomstig vanuit een reststof (secundaire grondstoffen)
grond-, weg- en waterbouw
isolatie-, beheers- en controle-maatregelen
technologie voor afvalstoffen, conform de definitie in paragraaf 1.1
product verkregen door het immobiliseren van afvalstoffen

LAP

Landelijk AfvalbeheerPlan van het Ministerie VROM

LCA

Life Cycle Assessment of milieugerichte levenscyclusanalyse

LMA

Landelijk Meldpunt Afvalstoffen

MAC-waarde

Maximaal Aanvaarde Concentratie van stof, gas, damp of nevel, gemeten in de
lucht of op de werkplaats, waaraan een werknemer bloot gesteld mag worden
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Milieu Effect Rapportage

MER

mengproces in een vaste of mobiele installatie

mix-in-plant

mengproces met behulp van een meng/freesmachine, toegepast op de op het
werk aangevoerde en uitgespreide bouwstoffen (in situ proces) of toegepast
op een bestaande wegverharding na frezen (in-situ-recycling)

mix-in-place

eenheid voor materiaalspanning of -sterkte, equivalent met N/mm2

MPa

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

PAK

Provinciale Milieu Verordening

PMV

concentratie-eenheid (parts per million), equivalent met mg/kg

ppm

materiaal vanuit de bouw of een industrieel proces, dat door bewerking
geschikt te maken is voor hergebruik of voor nuttige toepassing

reststof

Service Centrum Grond

SCG

technologische ingreep om de fysische eigenschappen van een (afval)stof te
wijzigen, ter verbetering van het mechanisch gedrag voor de toepassing

stabilisatie

milieubelastende chemische stof (component) in een afvalstof

verontreiniging

het nuttig toepassen of verwijderen van afvalstoffen, alsmede de handeling en
die daartoe leiden (zie figuur I.1)

verwerken

Wet BodemBescherming

WBB

Wet Belasting Milieugrondslag

WBM

Wet Milieubeheer

WM

Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren

WVO

Figuur I.1 Impressie van een pilotplant voor het immobiliseren van C2-afvalstoffen
met cement. De witte vaten maken deel uit van het wasproces voor de verwijdering van
zouten (foto: Afvalzorg Grondstromen B.V.).
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Bijlage II: Algemene regelgeving m.b.t. immobilisatie
De vragen a tot en met i behoren bij paragraaf 1.6, stap B ‘identificatie
juridische aspecten’. Deze vragen worden in deze Bijlage beantwoord.
Achtergronden staan in (TNO, 2002).

a. Welke nationale en EU-regelgeving is relevant voor immobilisatie ?
De belangrijkste wetgeving voor immobilisatie van afvalstoffen is:
• Wet Milieubeheer
• Wet Bodembescherming
• Wet Bescherming Oppervlaktewateren
• Arbeidsomstandighedenwet.
Naast deze wetten zijn er diverse Besluiten, Ministeriële Regelingen en
EU-Richtlijnen:
• Inrichtingen- en vergunningenbesluit Milieubeheer
• Besluit Milieu Effect Rapportage (MER)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bouwstoffenbesluit Bodem- en Oppervlaktewaterenbescherming (Bsb)
Vrijstellingsregeling Samenstelling- en emissiewaarden
Uitvoeringsregeling Bouwstoffenbesluit
Besluit Stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen
Besluit Vrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen
Arbeidsomstandighedenbesluit
Arbeidsomstandighedenregeling
EurAL
EVOA.

Daarnaast zijn relevant voor de uitwerking van het milieubeleid:
• LAP (Landelijk AfvalbeheerPlan)
• Vierde Nota Waterhuishouding, o.a. ten aanzien van baggerspecie
• Provinciale MilieuVerordening (PMV)
• BRL's
Ook is technische regelgeving van belang, zoals:
• de NEN’s 7300, 7343, 7345 etcetera t.a.v. monstername en uitloogtesten
• CUR rapport 183 t.a.v. de duurzaamheid van immobilisatie-producten
• Standaard RAW Bepalingen 2000

b. Gaat het om een afvalstof en zo ja, wat voor soort afvalstof ?
Een belangrijke vraag is of er sprake is van een afvalstof, en zo ja tot welke
categorie deze behoort. Een afvalstof wordt als volgt gedefinieerd in de Wet
Milieubeheer:
Alle stoffen, preparaten of andere producten die behoren tot de categorieën die zijn
genoemd in bijlage I bij richtlijn 75/442/EEG (15 juli 1975), waarvan de houder zich
– met het oog op de verwijdering daarvan – ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of
moet ontdoen.
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Als categorieën afvalstoffen worden onderscheiden (Roosma et al., 2002):
• huishoudelijke afvalstoffen, o.a. het gemeentelijk afval in grijze containers
• bedrijfsafvalstoffen, zoals papier en karton
• gevaarlijke afvalstoffen, zoals avi-vliegas en metaalslibben. Volgens het
‘Besluit Stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen’ worden gevaarlijke
afvalstoffen onderverdeeld in de categorieën C1, C2, C3 en geconditioneerde C2-afvalstoffen (dit zijn de tot C3 geïmmobiliseerde C2-afvalstoffen). Deze laatste onderverdeling is alleen van belang in geval van
storten en voor de bepaling van het storttarief.
Verontreinigde grond wordt beschouwd als een afvalstof in die gevallen
waarin de houder zich – met het oog op de verwijdering daarvan – ontdoet,
voornemens is zich te ontdoen of moet ontdoen. Bijv. in situ immobiliseren
van grond, beschouwd als een afvalstof bij het saneren van verontreinigde
grond in het kader van de WBB. Grond wordt op basis van de chemische
samenstelling en uitloging ingedeeld in één van de volgende klassen, zie
tabel II.1:

Tabel II.1 Klassen-indeling van verontreinigde grond.

Klasse

Toepassing

niet-verontreinigde grond

schone grond voor hergebruik

licht verontreinigde grond

categorie 1-grond of categorie 2-grond, toepasbaar in werken

ernstig verontreinigde grond

reinigbare grond reinigen via een grondreinigingsbedrijf **)
niet-reinigbare grond storten op een daarvoor bestemde stortplaats,
of immobiliseren van de verontreinigende stoffen *)

) zie ook het ‘Besluit Stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen’
) soms is reinigbare grond ook te immobiliseren

*

**

Het Service Centrum Grond (SCG, zie ook www.scg.nl) toetst verontreinigde
grond en baggerspecie op reinigbaarheid. Tevens kan SCG een verklaring van
‘niet-reinigbaarheid’ afgeven voor grond en baggerspecie. In dat geval mag
worden gestort zonder WBM-heffing. Deze heffing geldt voor (alle) te
storten afvalstoffen en grond, ook voor baggerspecie met een zandgehalte
hoger dan 60% m/m. Voor te storten brandbare afvalstoffen is het tarief van
de WBM-heffing aanzienlijk hoger. Bij het zich ontdoen van verontreinigde
grond moet beoordeeld worden of het gevaarlijk afval betreft en zo ja welke
categorie. Zowel reinigbare als niet-reinigbare, ernstig verontreinigde grond
kan geschikt zijn voor immobilisatie. In de praktijk blijkt zelfs een groot deel
van zowel reinigbare als niet-reinigbare grond geschikt voor immobilisatie
(figuur II.1). De gehanteerde beoordelingssystematiek reinigbaar/niet
reinigbaar en de daarmee samenhangende storttarieven en ontheffingen zijn
daarom ter discussie. De beoordelingssytematiek zou uitgebreid moeten
worden. Verder zou immobiliseerbare grond geen ontheffing voor storten
meer moeten krijgen.
Figuur II.1 Immobilisatie-product van
verontreinigde grond.
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Baggerspecie wordt geclassificeerd volgens de klassen 0, 1, 2, 3 en 4.
In algemene zin is het gebruik van baggerspecie onderhevig aan de Bsbbepalingen voor grond. Immobilisatie is met name interessant voor baggerspecie uit de klassen 3 en 4, vooral voor baggerspecie die verontreinigd is
met anorganische componenten, inclusief cyaniden. Indien klasse 1 of 2
baggerspecie fysiek niet verspreid kan worden (bijvoorbeeld in stedelijk
gebied), moet deze verwerkt of gestort worden. Immobilisatie kan ook dan
een alternatief vormen.

c. Welke regels gelden bij het transport en de opslag van afvalstoffen ?
Bij afgifte, inzameling, transport, bewerking en verwerking van bedrijfsafval
en gevaarlijke afvalstoffen gelden melding- en registratieregels, gebaseerd
op hoofdstuk 10 van de WM. Voor bedrijfs- en huishoudelijke afvalstoffen
is dit nu nog op provinciaal niveau geregeld in de PMV. Deze regels in de
diverse provinciale verordeningen zijn vrijwel uniform. Melding gebeurt bij
de provincie of een door de provincie aangewezen instantie. Voor nadere
informatie en melding wordt verwezen naar de provinciale informatielijnen
(zie www.lma.nl). De ontdoener kent een registratieplicht (artikel 10.38 WM).
Afgifte van gevaarlijke afvalstoffen moet gemeld worden bij het Landelijk
Meldpunt Afvalstoffen. In de gewijzigde WM (Structuur beheer afvalstoffen,
Staatsblad 2001-346) wordt het meldings- en registratiesysteem voor
bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen landelijk geregeld.
De regeling zal begin 2003 van kracht worden via het ‘Besluit Melden
van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen’.
Bij alle transporten van afvalstoffen moeten inzamelaars de voorgeschreven
begeleidingsbrief voeren waarop gegevens staan over:

•
•
•

de afvalstof,
de herkomst en bestemming van de afvalstof,
een afvalstroomnummer.
Deze verplichting geldt ook voor vervoerders en transporteurs die hun eigen
afval transporteren. Inzamelaars en transporteurs mogen alleen specifieke
afvalstoffen inzamelen en transporteren op grond van hun vergunning.
Een overzicht van deze bedrijven staat op www.lma.nl.
Een be/verwerker mag alleen een afvalstroomnummer toekennen voor
afvalstoffen die hij op basis van zijn vergunning mag accepteren. Worden
afvalstoffen geïmporteerd of geëxporteerd, dan gelden specifieke regels,
beschreven in de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA).
Nadere informatie hierover verstrekt het Internationaal Meldpunt
Afvalstoffen.
Volgens het ‘Besluit Inrichtingen- en Vergunningen’ is voor opslag van
afvalstoffen een WM-vergunning vereist omdat de opslag als inrichting
wordt aangewezen (figuur II.2). Indien de opslag echter van beperkte duur
is (er wordt wel een maximale termijn aangehouden van 6-7 maanden, de
termijn die noodzakelijk is voor het wijzigen van een WM-vergunning), is
deze verplichting niet van toepassing. Er moet dan een directe relatie bestaan
naar een in uitvoering zijnd werk. Vindt opslag plaats binnen een als zodanig
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Figuur II.2 Opslag van gevaarlijk afval in een inrichting.

aangewezen inrichting, dan is aanpassing van de vergunning noodzakelijk.
Ook hiervoor geldt de uitzondering van het tijdelijke karakter *). Indien
sprake is van inzamelen van gevaarlijke afvalstoffen, is een inzamelingsvergunning vereist, zoals nader uitgewerkt in de PMV. Deze wordt begin
2003 vervangen door een Algemene Maatregel van Bestuur.

d. Voldoet de immobilisatie-activiteit aan de minimumstandaard
zoals geformuleerd in het LAP (Landelijk AfvalbeheerPlan) ?
Het LAP is verplicht gesteld in de Wet Milieubeheer (WM) en bedoeld voor
alle afvalstoffen waarop de WM van toepassing is. Radioactief afval,
baggerspecie, mest, destructie-afval en communaal afvalwater vallen niet
onder het LAP. Het LAP is een uitwerking van het van het Nationaal
MilieubeleidsPlan (NMP-4, onderdeel Afvalbeheer) en houdt rekening met
de Vierde Nota Waterhuishouding. Ook geeft het LAP uitvoering aan diverse
EU-richtlijnen.
De gemeenten, provincies en waterkwaliteitsbeheerders moeten het LAP
hanteren als toetsingskader bij de uitoefening van hun WM-bevoegdheden.
Voorbeeld is de vergunningverlening door een provincie aan inrichtingen die
afvalstoffen willen be- of verwerken: voor de betreffende afvalstof geldt als
maatstaf de minimumstandaard van het LAP. Derhalve geldt deze standaard
ook bij het immobiliseren van afvalstoffen.

*

) Conform het ‘Besluit Stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen’ worden terreinen die permanent

gebruikt worden voor tijdelijke opslag van afvalstoffen (langer dan één jaar) aangewezen als
stortplaats. Dit Besluit is niet van toepassing op inrichtingen voor het uit- en overladen van
afvalstoffen ter voorbereiding van verder transport. Voor inrichtingen voor de opslag van
afvalstoffen voorafgaand aan behandeling of nuttige toepassing bedraagt de termijn drie jaar.
Volgens dit Besluit gelden dan de voorschriften voor stortplaatsen (vergunningen,
beheersmaatregelen etcetera).
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Koude immobilisatie is als minimumstandaard aangewezen voor C2-afvalstoffen, zoals avi-vliegas, (nat) avi-rookgasreinigingsresidu en vliegas
afkomstig van de verbranding van gevaarlijk afval. Koude immobilisatie in
combinatie met een nuttige toepassing van het product vormt, naast andere
technieken, de minimumstandaard voor o.a. ernstig verontreinigde grond,
brekerzeefzand en sorteerzeefzand. Randvoorwaarde bij het immobiliseren
is dat het volume van het (te storten) immobilisatie-product met niet meer
dan 25% toeneemt. Deze eis is overigens niet relevant bij nuttige toepassing
als bouwstof.
Te storten gevaarlijke afvalstoffen worden verdeeld in C1, C2 en C3:
• C1-afvalstoffen zoals nucleair afval hebben een dusdanig ecotoxisch
karakter dat zij niet op de C2-deponie (bijv. Maasvlakte) gestort mogen
worden. Deze afvalstoffen worden niet in deze publicatie behandeld.
• C2-afvalstoffen zijn matig tot sterk uitloogbaar. Voor C2-afvalstoffen is de
voorkeursvolgorde opgenomen in tabel II.2. Als C2-afvalstoffen op geen
enkele wijze kunnen worden bewerkt, moeten ze gestort worden in de
C2-deponie. Als van een C2-afvalstof meer dan 5.000 ton per jaar vrijkomt, wordt die niet bij de C2-deponie toegelaten. Dan volgt storten
elders, eventueel na voorbehandeling.

•

C3-afvalstoffen zijn weinig uitloogbaar, zie verder in Bijlage IV.
Voor deze afvalstoffen geldt de voorkeursvolgorde conform tabel II.3.

Tabel II.2 Voorkeursvolgorde bij verwerking van C2-afvalstoffen.

Verwerkingsmogelijkheid

Criteria

terugwinning van grondstoffen

grondstoffen dienen inzetbaar te zijn *)

nuttige toepassing als vervanger van een primaire grondstof

binnen de randvoorwaarden van het Bsb *)

tijdelijke onbehandelde stort in de C2-deponie in
afwachting van meer prioritaire verwerkingsmogelijkheid

binnen 15 jaar een operationele verwerking verwacht

immobilisatie tot eennuttig toepasbaar product

binnen de randvoorwaarden van het Bsb *)

immobilisatie tot een C3-afvalstof

volumetoename niet meer dan 25% *)

immobilisatie met storten of in-situ immobilisatie in
een separaat compartiment van een C3-stortplaats

volumetoename niet meer dan 25% *)

storten in de C2-deponie
) kosten ten hoogste 150% van het storttarief van de C2-deponie

*

e. Is voor het immobiliseren een vergunning in het kader van
de Wet Milieubeheer verplicht ?
Of bij de voorgenomen immobilisatie-activiteit een WM-vergunning
noodzakelijk is, is afhankelijk van de situatie:
• immobilisatie gebeurt binnen een werk en buiten de inrichting waar de
afvalstof is vrijgekomen (figuur II.3). In dit geval is immobilisatie een
tijdelijke activiteit. Uit jurisprudentie betreffende de opslag van zeefzand
en asfaltgranulaat (Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak,
nrg 05.93.2840) blijkt dat geen WM-vergunning vereist is, indien sprake
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Tabel II.3 Voorkeursvolgorde bij verwerking van C3-afvalstoffen.

Verwerkingsmogelijkheid

Criteria

scheidingstechnieken ten behoeve van
nuttige toepassing

- *)
- afzetmogelijkheden voor afgescheiden fracties

immobilisatie

- binnen de randvoorwaarden van het Bsb *)
- producten dienen inzetbaar te zijn

andere be- of verwerkingstechnieken

*

)

storten op een C3-stortplaats
) kosten ten hoogste 150% van het storttarief van een C3-stortplaats

*

•

•

•

is van een éénmalige activiteit met een korte termijn karakter. Er wordt
in de praktijk voor de definitie ‘tijdelijk’ wel een termijn aangehouden
van 6-7 maanden (de termijn die noodzakelijk is voor het wijzigen van
een WM-vergunning). De koppeling van de opslag met een werk wordt
wel noodzakelijk geacht.
immobilisatie vindt plaats op locatie, waarbij sprake is van in situ saneren
van verontreinigde grond. In dat geval valt de activiteit onder de Wet
Bodembescherming.
immobilisatie vindt plaats in plant (zoals toegelicht in paragraaf 1.3, na
tabel 1.2). In vrijwel alle gevallen is een WM-vergunning vereist, aangezien
de (in plant) activiteiten worden aangewezen als zijnde een inrichting
volgens het Inrichtingen- en vergunningenbesluit Milieubeheer, tenzij de
activiteit een tijdelijk karakter heeft.
immobilisatie vindt plaats in een proces-unit binnen een bestaande
inrichting, en valt onder de bestaande WM-vergunning van de betreffende
inrichting. De vergunning moet dan worden aangepast tenzij de activiteit
een tijdelijk karakter heeft. Indien geen vergunning noodzakelijk was op
grond van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit, zal de inrichting als
geheel opnieuw beoordeeld moeten worden of er nu, door de extra
activiteit, wel sprake is van een inrichting.

Figuur II.3 Immobilisatie-product, in het werk
gereden, geproduceerd in een inrichting met een
WM-vergunning.
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Milieu-effectrapportage
Initiatiefnemer

Bevoegd Gezag

Anderen

Vergunningverlening
Initiatiefnemer

Bevoegd Gezag

Anderen

Startnotitie
Bekendmaking
Inspraak/
advies
9 wkn.
Advies
richtlijnen
Cie. MER

13 wkn.
Overleg
Richtlijnen

6 wkn.
10 wkn.

Opstellen
MER

Opstellen
aanvraag

Indienen
MER

Indienen
aanvraag
Beoordelen
aanvaardbaarheid MER

Beoordelen
ontvankelijkheid aanvraag

Toetsing/
advies
Cie. MER

Bekendmaking
aanvraag

4 wkn.

Inspraak/
advies
Hoorzitting

5 wkn.

Toetsing/
advies
Cie. MER

8 wkn.
10 wkn.

6 mnd.
+
5 wkn.
Ontwerp
Beschikking
Inspraak/
advies
Hoorzitting

Inspraak

4 wkn.

Beschikking
Instellen
van beroep

Instellen
van beroep

6 wkn.

Evaluatie
milieugevolgen

Figuur II.4 Procedures t.a.v. MER en de WM-vergunning.

Is een vergunning vereist, dan dient rekening te worden gehouden met
de lengte van de procedure, met name als er een MER-plicht bestaat.
De procedures zijn schematisch weergegeven in figuur II.4.

f. Geldt er een MER-plicht bij de vergunningverlening ?
Indien een aanvraag voor vergunning of een aanpassing daarvan vereist is,
kan het Besluit MER (1994) van toepassing zijn. De MER dient als ondersteuning voor het bevoegd bezag (meestal de provincie) bij het nemen van
besluiten. Een inrichting voor immobilisatie van gevaarlijk afval is altijd
MER-plichtig. Voor de thermische immobilisatie van niet-gevaarlijke afvalstoffen geldt een MER-plicht indien de capaciteit ten minste 100 ton per dag
bedraagt. Bij een capaciteit van 50-100 ton per dag geldt dan een MERbeoordelingsplicht. De techniek van koude immobilisatie wordt niet als
zodanig genoemd in het Besluit MER.
Het is daarom ter beoordeling aan het bevoegd gezag of een MER-plicht
bestaat voor deze activiteit.
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g. Welke regels gelden voor het transport en de toepassing van het
immobilisatie-product ?
(zie ook stap E in paragraaf 1.6 en zie de Bijlagen III, IV en V)
Indien het immobilisatie-product of het geïmmobiliseerde afval getransporteerd moet worden, is de regelgeving niet éénduidig of het als afvalstof
dan wel als product moet worden beschouwd. Wordt het als afvalstof
beschouwd, dan geldt dezelfde regelgeving als voor de onbewerkte afvalstof.
h. Bestaat er regelgeving voor hergebruik van het immobilisatieproduct?
Indien het immobilisatie-product wordt toegepast in een werk zal het na
een aantal jaren worden opgenomen, vanwege beëindiging van het werk,
reconstructie etcetera. Het vrijkomende immobilisatie-product zal opnieuw
getoetst moeten worden aan de vigerende regelgeving.
i. Welke regelgeving is van toepassing ten aanzien van de arbeidsomstandigheden ?
De regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden (arbo) is
vermeld in tabel II.4. De pijlen geven schematisch de relaties tussen de
regelgeving aan.
De Arbowet is een kaderwet en bevat voorschriften van algemene aard,
en vormt de basis voor nadere regels in de vorm van het Arbobesluit en de
Arboregeling. De Arbobeleidsregels geven houvast bij de nadere invulling
van de meer globale doelvoorschriften van het Arbobesluit en de Arboregeling, maar zijn niet bindend. Wel geldt dat wanneer conform de beleidsregels wordt gehandeld, de desbetreffende wettelijke regels in voldoende
mate worden nageleefd. In de Arbobeleidsregels wordt aangegeven hoe de
Arbeidsinspectie toetst of aan de wet wordt voldaan.
Daarnaast geven de AI-bladen (Arbo-Informatiebladen) praktische,
actuele en toegankelijke informatie over de invulling van de wettelijke regels.
Rekening wordt gehouden met de laatste stand der techniek en de meest
actuele wet- en regelgeving. De AI-bladen zijn geschreven door vakspecialisten, en staan onder auspiciën van het Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid. De AI-bladen zijn nadrukkelijk bedoeld als voorlichting
en zijn niet bindend als voorschrift. Voor immobilisatie van afvalstoffen zijn
de belangrijkste AI-bladen (CROW, 1999a/b):
- AI-1: Arbo- en verzuimbeleid
- AI-3: Asbest
- AI-4: Lawaai op de arbeidsplaats
- AI-6: Werken met kankerverwekkende stoffen en processen
- AI-10: Bedrijfshulpverlening
- AI-11: Machine veiligheid: afschermingen en beveiligingen
- AI-18: Laboratoria
- AI-22: Werken met verontreinigde grond en verontreinigd grondwater

Tabel II.4 Arbowetgeving sinds 1998.

Arboregelgeving

Status

Arbowet

wettelijke verplichting

Arbobesluit



Arboregeling



Arbobeleidsregels

richtlijnen
voor handhaving
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Bijlage III: Toetsing bij nuttig toepassen
Algemeen
Indien een immobilisatie-product wordt toegepast is dit meestal in het kader
van het Bsb (zie ook www.bouwkwaliteit.nl). Dan wordt het immobilisatieproduct gebruikt op of in de bodem of in het water, zoals in de waterbouw,
de wegenbouw, (bijvoorbeeld funderingsmateriaal in een wegconstructie) bij
grondwerken en bij uitwendige delen van gebouwen (CROW, 1996;
CUR, 1997).

Figuur III.1 Categorie 1 en 2 bouwstoffen
kennen afwijkende uitloogeisen voor anorganische
componenten. De grenswaarden voor organische
componenten zijn identiek volgens het Bsb.

Het immobilisatie-product wordt bij nuttige toepassing getoetst aan de
Bsb-eisen ten aanzien van:
• het uitlooggedrag van anorganische componenten, zie in tabel III.1.
De aangepaste normen voor broom (Br) en het vervallen van de grenswaarden voor cyaniden volgens de Vrijstellingsregeling Samenstelling- en
emissiewaarden zijn in deze tabel verwerkt,
• de samenstelling van organische componenten (verontreinigingen).
In de praktijk zijn bij immobilisatie minerale olie (grenswaarde 500 mg/kg)
en PAK totaal (grenswaarde 75 mg/kg) de belangrijkste organische componenten. Het Bsb gaat hierbij uit van de bouwstof zoals die wordt toegepast.
Er wordt getoetst aan het immobilisatie-product en niet aan de onbewerkte afvalstof (TNO, 2001/2).
Om aan te tonen dat de immobilisatie-producten in een werk voldoen aan de
Bsb-eisen, zijn voorschriften opgesteld voor de wijze van toetsen en keuren.
Deze zijn beschreven in de Uitvoeringsregeling Bsb. Er zijn twee categorieën,
nl. de categorie 1 bouwstof en categorie 2 bouwstof (figuur III.1):

• Voor categorie 1 bouwstoffen geldt:

•

Figuur III.2 Vormgegeven bouwstof: boorkern uit
een wegfundering inclusief de onderste asfaltlaag.

- minimaal 50 m3 toepassen per werk,
- de bouwstoffen moeten terugneembaar worden aangebracht,
- menging met de onderliggende (water)bodem mag zowel bij de aanleg
en het gebruik als bij de verwijdering niet plaatsvinden,
- de verwijderingsplicht is van toepassing. Deze plicht vervalt als het
verwijderen leidt tot een grotere aantasting van de bodem dan bij het
niet verwijderen.
Voor categorie 2 bouwstoffen geldt (CUR, 2000):
- minimaal 10.000 ton toepassen per werk, echter bij een wegfundering
minimaal 1.000 ton,
- bij toepassing op of in de bodem geldt een meldingsplicht,
- toepassing vindt plaats onder ibc-condities (nader beschreven in de
Uitvoeringsregeling) en de afstand tussen onderkant-bouwstof en de
gemiddeld hoogste grondwaterstand is minimaal 0,5 meter gedurende
de gebruiksduur van het werk,
- bij toepassing in oppervlaktewater is een WVO-vergunning vereist,
- de verwijderingsplicht is van toepassing.

Het is duidelijk dat categorie 2 bouwstoffen in verband met de aanleg en het
beheer van ibc-voorzieningen extra kosten vergen.

I

BIJLAGE III pagina 99

Verder wordt er onderscheid gemaakt tussen vormgegeven en niet-vormgegeven bouwstoffen. Vormgegeven bouwstof (figuur III.2) wordt beoordeeld
door middel van de diffusietest (NEN 7345) en niet-vormgegeven bouwstof
door middel van de kolomtest (NEN 7343). Indien niet aan de Bsb-eisen is
voldaan, mag het immobilisatie-product niet worden toegepast.
Bevoegd Gezag
In principe is de gemeente het bevoegd gezag voor het Bsb, maar in
specifieke gevallen is de provincie of VROM het bevoegd gezag. Wordt het
immobilisatie-product toegepast in oppervlaktewater of op of in de bodem
onder oppervlaktewater, dan fungeert de waterkwaliteitsbeheerder als
bevoegd gezag. De uitloogresultaten dienen via een berekening te worden
omgerekend naar immissie, die vervolgens worden getoetst. Voor de
methodiek wordt verwezen naar (CUR, 2001). Daarnaast kan de PMV
aanvullende regels stellen aan het immobiliseren en/of het toepassen van
immobilisatie-producten, bijvoorbeeld bij toepassing in grondwaterbeschermingsgebieden.
Een categorie 1 bouwstof behoeft niet gemeld te worden bij het bevoegd
gezag, tenzij het op of in de bodem onder oppervlaktewater gebruikt
wordt. Melding moet gebeuren minimaal twee werkdagen voor de aanleg.
Een categorie 2 bouwstof moet één maand voor aanbrengen gemeld
worden via meldingsformulieren. De gebruiker moet kunnen aantonen tot
welke categorie de bouwstof behoort, bijvoorbeeld door middel van een
erkende kwaliteitsverklaring.
Bijzondere situaties

•

•
•

Wordt het immobilisatie-product binnen een bouwwerk toegepast, dan
valt het noch onder het Bsb noch onder het Stortbesluit. Een voorbeeld
is een immobilisatie-product als grof toeslagmateriaal in betonstenen
voor binnenmuren. Omdat hergebruik van bouw- en sloopafval vrijwel
uitsluitend plaatsvindt onder het Bsb, is ten behoeve van het tweede
generatie hergebruik toch een toetsing aan het Bsb vereist (Van der Sloot,
1999; Hendriks, 1999).
Conform het Bsb is voor het gebruik van categorie 1 en 2 bouwstoffen
(immobilisatie-producten) op droge bodem geen vergunning nodig.
Bij gebruik op of in de bodem onder oppervlaktewater verloopt de
melding via de WVO-vergunning.

Tabel III.1 Grenswaarden immissie van
anorganische componenten volgens
Bsb [mg/m2 per 100 jaar].

Component

Immissie

As

435

Ba

6.300

Cd

12

Co

300

Cr

1.500

Cu

540

Hg

5

Mo

150

Ni

525

Pb

1.275

Sb

39

Se

15

Sn

300

V

2.400

Zn

2.100

Br

90

Br (in zout oppervlaktewater)

geen

Cl

30.000

Cl (cat. 1 op bodem)

87.000 *)

Cl (cat. 1 in oppervlaktewater)

174.000 *)

Cl (in zout oppervlaktewater)

geen

F

14.000

F (in zout oppervlaktewater)

56.000

SO4

45.000 *)

SO4 (cat. 1 op bodem) **)

100.000 *)

SO4 (cat. 1 in opp. water)

124.000 *)

SO4 (in zout opp.water)

180.000 *)

) immissie in mg/m2 per jaar
) voor menggranulaat geldt een afwijkende
grenswaarde volgens de Vrijstellingsregeling
samenstelling- en emissiewaarden

*

**
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Bijlage IV: Toetsing bij storten
In het ‘Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen’ worden categorieën van afvalstoffen gegeven waarvan het verboden is deze te storten.
Stortverboden gelden voor o.a. oxy-kalkslik, reinigbaar straalgrit en reinigbare grond (op grond van een SCG-advies of op grond van de 'Regeling
beoordeling reinigbaarheid grond bodemsanering'). Daarop zijn uitzonderingen mogelijk, bijvoorbeeld bij stagnatie van de afzet.
Het Besluit onderscheidt drie klassen afvalstoffen:
• gevaarlijke afvalstoffen,
• niet-gevaarlijke afvalstoffen,
• inerte afvalstoffen.
Gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen worden in de Wet Milieubeheer
en in de EurAL beschreven, zie ook Bijlage II, vraag d.
De gevaarlijke afvalstoffen worden onderverdeeld in:
• C3-afvalstoffen: gevaarlijke anorganische afvalstoffen waarvan de
uitloogwaarde Uk van de stoffen, genoemd in tabel IV.1 kleiner dan of gelijk

•

•

is aan de daarin bij die stoffen aangegeven waarden en de pH-waarde ligt
binnen de aangegeven range.
C2-afvalstoffen: gevaarlijke anorganische afvalstoffen waarvan de uitloogwaarde van de stoffen, genoemd in tabel IV.1 groter is dan de daarin bij
die stoffen aangegeven waarden, met uitzondering van kwikhoudende
afvalstoffen, onbewerkt arseensulfide-slib en hardingszouten (dit zijn
zogenaamde C1-afvalstoffen).
geconditioneerde gevaarlijke afvalstoffen: gevaarlijke anorganische
afvalstoffen die door menging met bindmiddelen of door andersoortige
bewerkingen zijn omgevormd tot afvalstoffen met weinig uitloging en een
duurzame vaste vorm (C2  C3). Zie figuur IV.1

Figuur IV.1 Geconditioneerde gevaarlijke afvalstoffen, door immobilisatie omgevormd
uit C2-afvalstoffen. Een volume-toename < 25% is toegestaan.
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Anorganische afvalstoffen zijn gedefinieerd als afvalstoffen met een gloeirest
van ten minste 90% van de massa van een representatief monster, bepaald
conform NEN 6620 (1986). De uitloging wordt bepaald met een kolomproef
conform NEN 7343. De uitgeloogde vracht wordt getoetst aan de
grenswaarden.
Inerte afvalstoffen zijn in het Besluit gedefinieerd als onbrandbare afvalstoffen die geen significante, chemische of biologische veranderingen ondergaan. Zij zijn niet genoemd in de EurAL. De Europese Commissie zal nadere
invulling geven aan het begrip inerte afvalstoffen. De Nederlandse stortplaatsen of gedeelten daarvan worden ingedeeld op grond van deze genoemde klassen. Voor de meeste inerte afvalstoffen geldt in Nederland een stortverbod. Eventueel te storten inerte afvalstoffen worden qua acceptatiecriteria
in het Besluit behandeld als niet-gevaarlijke afvalstoffen.

Tabel IV.1 Grenswaarden Uk volgens het 'Besluit
Stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen'.

Parameter

Uk [mg/kg]

As

9

Ba

60

Cd

0,2

Co

6

Cr

30

Cu

10

Hg

0,1

Mo

3

Ni

10

Pb

25

Sb

0,8

Se

0,3

Sn

6

V

20

W

0,5

Zn

40

Br

160

Cl

50.000

CN-totaal

5

CN-vrij

3

F

280

SO4

80.000

gem. pH (tot L/S=1)

3-13
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Bijlage V: Duurzaamheid van immobilisatie-producten
Duurzame vormvastheid volgens het Bouwstoffenbesluit
Een voorbeeld van een immobilisatie-product (bouwstof) laat figuur V.1
zien. Om te bepalen of zo’n bouwstof vormgegeven is, is het van belang of
het materiaal ‘duurzaam vormvast’ is. Een bouwstof geldt niet als duurzaam
vormvast, voor beoordeling in de Uitvoeringsregeling Bsb, indien:
• de bouwstof voorkomt op de speciale lijst van de Uitvoeringsregeling Bsb.
Deze lijst is echter niet relevant voor immobilisatie,
• tijdens de diffusieproef, berekend over 64 dagen, de bouwstof een massaverlies heeft van meer dan 1.500 g/m2 (voor lichtgebonden steenmengsels
voor wegfunderingen na een verhardingstijd van 28 dagen) of meer dan
500 g/m2 na 91 dagen *),
• een massaverlies van meer dan 30 g/m2 voor alle andere materialen.

Figuur V.1 Proctorcilinder van gerijpte baggerspecie klasse 4 en rioolzand, 60 : 40% m/m natte
massa, gemengd met 15% m/m hoogovencement
CEM III / B 42,5.

Duurzaamheidscriteria volgens CUR rapport 183 (CUR, 1995)
Er zijn testmethoden en -criteria ontwikkeld voor de beoordeling van de
bestandheid van het immobilisatie-product tegen degradatie door
(zie tabel V.1):
• vorst-dooicycli,
• nat-droogcycli,
• winderosie.
De testmethoden zijn in meer of mindere mate relevant voor categorie 1
toepassingen volgens het Bsb. Zo zal een wegfundering van een immobilisatie-product onder een asfalt- of betonpakket, geen nat-droogcycli ondervinden in de gebruiksfase (figuur V.2), mits het wegontwerp voldoet aan de
droogleggingseis. Ook hoeft er onder het wegdek minder vaak of geen vorst
op te treden, onder Nederlandse meteorologische omstandigheden.
Overigens wordt de duurzaamheid van een cementgebonden product in
belangrijke mate bepaald door de korrelopbouw (lees: poriënstructuur,
druksterkte), zoals toegelicht in (ENCI, 2000; TNO, 2000).
Bestandheid tegen vorst-dooicycli
De dynamische elasticiteitsmodulus van het vormgegeven immobilisatieproduct wordt gemeten volgens een RILEM proef. Vervolgens worden de
proefstukken aan zes vorst-dooicycli onderworpen. Daarna wordt opnieuw
de dynamische elasticiteitsmodulus bepaald. De verhouding tussen de
moduli na en voor de proef geeft aan of schade is ontstaan. Bij een verhouding kleiner dan 0,9 is het product vrijwel zeker beschadigd. De verzadigingsgraad van het product waarbij schade optreedt, heet de kritische
verzadigingsgraad (Scr). Om te kunnen inschatten of een materiaal onder
praktijkomstandigheden vorst-dooibestand is, wordt ook de capillaire
wateropname bepaald. Deze dient onder de kritische verzadigingsgraad te
liggen. Het verschil tussen kritische verzadigingsgraad en verzadigingsgraad
bij capillaire wateropname (S 7 dagen cap. abs) is een maat voor de vorst*

) Verharding vindt plaats bij 20 ± 1 °C en 90% RV. Voor de bepaling van het massaverlies wordt
het gemiddelde van drie metingen genomen.
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dooibestandheid.
De bestandheid tegen vorst-dooicycli van korrelvormige materialen wordt
bepaald volgens NEN 5924, waarbij een hoeveelheid materiaal tussen twee
zeven aan 20 vorst-dooicycli wordt onderworpen. Na de vorst-dooicycli
wordt de schade beoordeeld door het meten van de doorlaat door een zeef
waarvan de diameter de helft is van de onderste fractie van de
oorspronkelijke korrelgrootte.
Bestandheid tegen nat-droogcycli
De bepalingsmethode voor de bestandheid tegen nat-droogcycli is een aangepaste versie van de test ASTM D559. De test bestaat uit zes nat-droogcycli
met elk een onderdompeling van vijf uur en een droging van 42 uur bij 70 °C.
Bij vormgegeven immobilisatie-producten gelden als maat voor de duurzaamheid:
• het relatieve massaverlies,
• de verandering in de voortplantingssnelheid van ultrasone geluidsgolven (Dv).
Een vormgegeven immobilisatie-product is voldoende bestand tegen natdroogcycli indien na zes cycli het massaverlies niet meer dan 5% en de
voortplantingssnelheid niet meer dan 25% zijn verminderd. Voor een
korrelvormig immobilisatie-product is de verandering in voortplantingssnelheid geen criterium. Het massaverlies mag dan niet meer dan 1% zijn.
Bestandheid tegen winderosie
Een beproevingsmethode voor de bestandheid tegen winderosie is een aangepaste versie van NEN 2875. Een vormgegeven immobilisatie-product wordt
onderworpen aan een zandblaasproef. Bij een korrelvormig immobilisatieproduct worden de korrels eerst ingebed, waarna het vormgegeven product
behandeld kan worden. Zowel voor het korrelvormig als het vormgegeven
immobilisatie-product moet het massaverlies minder zijn dan 1,0 g/cm2.

Figuur V.2 Asfaltweg aangelegd op een duurzame,
gebonden fundering van immobilisatie-product.

Tabel V.1 Overzicht van duurzaamheidsproeven en -criteria (CUR, 1995).

Aspect

Korrelvormig

Vormgegeven

vorst-dooi

gemodificeerde NEN 5924
massaverlies < 3,0% m/m

RILEM 4 CDC3
S7 dagen cap abs. < Scr

nat-droog

gemodificeerde ASTM D559
massaverlies < 5,0% m/m

gemodificeerde ASTM 559
massaverlies < 1,0 % m/m en Dv < 25%

(wind)erosie

gemodificeerde NEN 2875
massaverlies < 1,0 g/cm2

gemodificeerde NEN 2875
massaverlies < 1,0 g/cm2

Behoeftebepaling
In Nederland ontstaat een groeiend tekort aan bouwstoffen voor infrastructurele
voorzieningen. Dat speelt bij kleinschalige en grootschalige projecten. Het gebruik
van secundaire grondstoffen bespaart op de voorraden primaire grondstoffen,
voorkomt landschapsaantasting (geen winning), doet minder een beroep op
stortplaatsen en helpt de kringlopen sluiten. Zo wordt het hergebruik bevorderd.
Verschillende grote minerale afvalstromen - zoals vervuilde baggerspecie,
verontreinigde grond en industriële slibben - zijn na bewerking inzetbaar als
bouwstoffen. Door verstandig gebruik te maken van immobilisatie als een bewezen
en betrouwbare technologie, ontstaan verantwoorde toepassingen van bouwstoffen.
Daarmee wordt concreet invulling gegeven aan de Duurzaam Bouwen gedachte.
Centrum IMmobilisatie (CIM)
Het Centrum voor IMmobilisatie (CIM), een platform van bedrijfsleven, overheid
en kennisinstituten, ondersteunt en stimuleert het verantwoord toepassen van bouwstoffen, vervaardigd door middel van immobilisatie. Het momentum voor de technologie van immobilisatie is gunstig, mede door inspanningen van CIM. Er is nu meer
maatschappelijke en politieke aandacht voor het kringloopdenken en duurzame
oplossingen die ontstaan na het bewerken (immobiliseren) van afvalstoffen. De status
van immobilisatie en milieuregelgeving (Bouwstoffenbesluit, LAP) zijn nu helderder
dan bij de oprichting van CIM in 1998.
CIM heeft een pre-competitieve functie, reikt informatie en kennis over immobilisatie aan en draagt concrete projecten uit. CIM wordt mede gefinancierd door
NOVEM en gefaciliteerd door CUR in Gouda.

Hoofdthema’s van CIM
- Kennisoverdracht en promotie
- Regelgeving en kwaliteit
- Kennisontwikkeling

Centrum voor IMmobilisatie (CIM)
Postbus 420
2800 AK Gouda
NEDERLAND
T +31(0)182-540620
F +31(0)182-540621
E cim@cur.nl
I www.immobilisatie.nl
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