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Abstract – Nederlands 

Deze scriptie behandelt de toepassing van schelpen als fundering in waterdoorlatende verhardingen. 

Naast de eisen voor sterkte en spoorvorming, worden steeds meer eisen gesteld met betrekking tot 

comfort en veiligheid. Milieu-invloeden spelen hierin een belangrijke rol. Hiervan getuigt de strengere 

wetgeving in België voor hergebruik, infiltratie en buffering van regenwater. Daarnaast winnen 

milieuvriendelijke materialen steeds meer aan belang. Fossiele schelpen worden gebaggerd in 

Nederlandse wateren. Quota werden opgesteld om de duurzaamheid van dit materiaal te garanderen. 

Onderzocht wordt of de huidige manier van baggeren schelpen oplevert die kunnen worden toegepast 

in wegconstructies. De fractie 3-15 mm wordt beproefd op waterdoorlatendheid, vergruisbaarheid en 

samendrukbaarheid. Door middel van een trilplaat wordt onderzocht in welke mate schelpen breken en 

wat de invloed is van deze degradatie op de waterdoorlatendheid. Daarnaast wordt de vergruisbaarheid 

en het effect hiervan op de korrelverdeling onderzocht met behulp van een ééndimensionale 

samendrukkingstest. De fracties kleiner dan 2 mm vullen de holtes waardoor een sterker korrelskelet 

wordt verkregen met meer contactpunten. Echter benadeelt deze kleine fractie de waterdoorlatendheid. 

Daarnaast wordt een literatuurstudie uitgevoerd om schelpen toe te passen als goedkoop opvulmateriaal 

en alternatief voor natuurlijke granulaten in (waterdoorlatend) beton. 

Sleutelwoorden 

schelpen, waterdoorlatende fundering, waterdoorlatendheid, waterdoorlatend beton, vergruisbaarheid 
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Abstract  The main objective of the study was to research if 

the current way of dredging, provides seashells which can be 

used in road construction. The focus is being put on the forming 

of small particles during compaction, tested by using a vibration 

plate, and the influence on the water permeability. A one 

dimensional compression test with constant deformation is used 

to test the influence of compaction on gradation.  

Keywords  seashell, strain controlled testing, crushing, 

permeability, base 

 

I. INTRODUCTION 

The shells are dredged in front of the Dutch coast1. By 

sieving they are divided into different fractions. The question 

is, if the 3-15 mm fraction can be used as base in water 

permeable pavements. During compaction the particles break 

and the fraction below 3 mm increases. One needs to consider 

the amount of small particles allowed, for the strength of the 

mixture, and the water permeability.  

II. STATE OF THE ART 

The effective stress of the used material absorbs all the 

ground load [1]. The exchanging of forces takes place in 

between the contact points of the grains. Compaction reduces 

the hollow cavities between the grains, increasing the bearing 

capacity. A grain mixture with different diameters has a bigger 

load-spreading power. Compression takes longer in an open 

grain skeleton because the stones must fit into each other in a 

particular way.  

The small grain fractions are being barred from the grain 

mixture in water permeable pavements to increase water 

permeability.[2] Through road pressure the material can 

pulverise allowing small particles to form which causes 

permanent deformation. The SB250 [3] for roads imposes 

demands for the aggregates in foundations. The particles 

smaller than 2 mm must be limited to 25% to guarantee water 

permeability. The aggregates also need to resist crushing. 

Table 1 E-modulus seashells[4] 

E-modulus 

(kN/m²) 

817 

kg/m³ 

866 

kg/m³ 

900 

kg/m³ 

1000 

kg/m³ 

Zone 1 3623 3046 2914 4643 

Zone 2 2214 1993 1863 3439 

Zone 3 1728 1850 269 3020 

 

 

                                                           
1 Waddenzee, Oosterschelde en Noordzee 

The resilient modulus of seashells were determined at 4 

different densities using an adjusted oedometer test on a 

square sample (20x20x30cm) [4]. An increase was observed at 

a higher density. Further densification was not researched. The 

results can be found in table 1. 

III. MATERIALS AND METHODS 

The shells (3-15 mm) are found in fossil shell banks in front 

of the Dutch coast. They are angular and partially crushed. 

Three different kinds of shells are found: Cerastoderma edule, 

Spisula subtruncata and Donax vittatus. A sieve curve of the 

used shell can be found in Graph 1. Together they have an 

absolute density of 2664.33 kg/m³ and a dry density of 926,25 

kg/m³ in non-compacted form. Particles smaller than 3 mm are 

needed to obtain a strong mixture. Since shells break easily, it 

is suspected they will form during compaction.   

 

Graph 1 sieve curve 

Two experiments are prepared. On one hand, the increasing of 

small particles is researched. In this experiment, the conditions 

on a construction site were simulated by using a vibration 

plate (Shatal PC 1110). The sieve curve before and after 

compaction is used as a starting ground for the one-

dimensional compression test. This test imposes a maximum 

grain size of 10 mm. The fractions above 10 mm are barred 

from the mixture, to obtain more strength. An oedoemeter was 

used for this test with a diameter of 10.01 cm and height of 

4.99 cm with a maximum jack pressure of 10 kN. The test is 

performed at a constant strain rate of 1.2%/min and can be 

found in Figure 1.  

The water permeability is tested at the densities of 900, 

1300 and 1600 kg/m³. A container (90x90x32cm) is filled 

with shells and compressed in different stadia with a vibration 

plate. The experiment design can be found in Figure 2. 

 



 

Figure 1 one-dimensional compression test 

 

 

Figure 2 water permeability test 

IV. RESULTS  

A. Compression with vibration plate 

A first test compresses a volume of shells (80x36x30cm) in 

two layers. Then a vibration plate is used which compresses 

each layer for 30 seconds. A sieve curve is drafted before and 

after the compaction. 

 

Graph 2 sieve curve vibration plate 

In graph 2 it is shown that the fraction of 2-4 mm increases. 

The fraction smaller than 2 mm also increases but very 

slightly. Through compaction the number of cavities reduces 

and the number of particles smaller than 2 mm increases (from 

1,63 % to 10,55 %). This is well above norm, seen in SB250 

for roads, which allows only 25% of the mixture to be smaller 

than 2 mm. One should opt to add smaller fractions to the 3-15 

mm fraction. This would increase the bearing capacity by 

filling the cavities and increasing the number of contact points.  

B. One-dimensional compression test, non-compacted 

 

A series of one dimensional compression tests are carried 

out to research the influence of compaction on the grain 

distribution and crushability. In a first test the non-compacted 

state with a density of 965,79 kg/m³ is tested. 

 

 

Graph 3 tension in function of deformation test 1 

 

 

Graph 4 sieve curve test 1 

Graph 3 shows a parabolic course. This can be explained by 

the non-compacted state the shells were in. As the shells got 

more compacted, there was a higher pressure needed to obtain 

the same deformation. As expected a better resistance is 

achieved in a more compacted mixture. The sieving curves can 

be found in Graph 4. The fraction smaller than 2 mm 

increased from 0,54 % to 12,40 % impairing the bigger 

fractions of 4-10 mm. The biggest increase is seen in the 2-4 

mm fraction (3,42% to 28.83%). 

C. One-dimensional compression test, compacted 

Next, a two times compacted sample with a density of 

1274,17 kg/m³ and 1272,45 kg/m³ tested.  

The pressure in function of the deformation, given in graph 

5, is linear for test 2 and 3. It can be concluded that the 

delivered power is proportional to the deformation. The 

compaction by the vibration plate is inadequate causing a big 

part of the shells to break. The increased braking of shells in 

test 2 lead to a pressure of 7,665 N/mm² (jack pressure: 6,010 

kN) and in test 3 to 11,556 N/mm² (jack pressure: 9,061 kN) 

with a deformation of respectively 5,67 mm and 6,15 mm. The 

distribution and packing of the shells have a big influence on 

the strength-characteristics and forming of cavities. The 

breaking of shells causes a reduction in jack pressure to ensure 



the same deformation is kept. This breaking could increase 

rutting. The vibration plate test shows that the 10 mm particles 

are breaking while these are not kept in this test. 

 

 
The sieving curves are found in graph 6. In both tests the 

fraction smaller than 2 mm was 7,43% before starting. This 

increased to 18,67% and 14,73% in test 2 and 3. This still 

being smaller than the 25% demand according to SB250 [3].  

 

Graph 5 tension in function of deformation test 2 and 3 

 

Graph 6 sieve curve test 2 and 3 

D. One-dimensional compression test, compacted 

The water permeability was tested for three different 

densities. Because of a defect to the pressure sensor, no 

registered measurements were taken of the water permeability. 

The device needs a pressure of 35 mbar to start the 

measurements, however this was not achieved in the tests. The 

densities and starting pressures are shown in table 2. This 

strengthens the hypotheses that the SB requirement of 5,4 x 

10-5 m/s is achieved. Using the absolute density of 2664,33 

kg/m³ the percentage of cavities can be approximated. The 

good characteristics of shells with accordance to water 

permeability and infiltration can be explained by the high 

number of cavities, caused by the lack of small fractions, and 

the (flat) form of the shells.  

Table 2 Start pressure and cavities 

Density 

(kg/m³) 

Start 

pressure 

(mbar) 

Cavities 

(%) 

965,79 7,20 63,75 

12047,24 22,50 54,69 

1609,65 27,30 39,59 

V. CONCLUSIONS 

To obtain a stronger mixture, the fraction of 0-3 mm must 

be filled. This fraction is inadequately formed during 

compaction. The water permeability allows for a margin to fill 

this fraction. The breaking of shells leads to an increase of 

deformation, which increases the chance of rutting. A better 

grain distribution must be found, putting the attention on the 

breaking of the particles during compaction and the lifetime of 

the base. Furthermore, the dynamic effects of the traffic must 

be researched.  
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1. Inleiding 

Elke dag worden ze over de hele wereld gebruikt. Ze worden als normaal beschouwd, maar wegen zijn 

cruciaal voor handel, reizen en communicatie. Wegen komen voor in verschillende configuraties waarbij 

gespeeld kan worden met de breedte, materialen en de wegopbouw afhankelijk van de functie en 

omgeving. Bij de aanleg van een weg wordt niet louter meer gekeken naar het economische aspect, maar 

speelt al sinds geruime tijd de veiligheid van de weggebruikers een belangrijke rol.  Recente 

ontwikkelingen vragen echter naar een duurzame en kwalitatieve manier om het infrastructuurnetwerk 

in stand te houden en uit te bouwen. Wegen worden ontworpen om sterk te zijn, maar daarnaast moeten 

zij de gebruiker een bepaald comfort bieden. De keuze van materialen en opbouw speelt een belangrijke 

rol in het ontwerp en de berekening. Waterdoorlatende bestratingen winnen aan belang wegens hun 

infiltrerende eigenschappen. In deze scriptie wordt aandacht besteed aan de reeds bestaande opbouwen 

en regels. Eveneens wordt dieper ingegaan op de wetgeving met betrekking tot hemelwater. 

Schelpen zijn een natuurlijk materiaal en worden reeds in Nederland toegepast bij het aanleggen van 

fiets- en wandelpaden. Echter stelt zich de vraag of het gebruik van dit materiaal kan uitgebreid worden 

naar het aanleggen van (onder)funderingen voor voertuigenverkeer. Deze funderingswijze biedt immers 

het voordeel waterdoorlatend te zijn en kan een duurzame oplossing in het toepassen van 

waterdoorlatende bestratingen bieden.  Daarmee passen schelpen eveneens in het streven van de 

overheid om meer vernieuwbare grondstoffen toe te passen.  

Proeven worden opgesteld om de fractie 3-15 mm, die tijdens het baggeren wordt bekomen door een 

zeefproces, te beproeven op vergruisbaarheid en waterdoorlatendheid. Met een triplaat worden de 

condities op een werf gesimuleerd waarbij de invloed op de korrelverdeling en het vormen van kleine 

deeltjes in kaart wordt gebracht.  Daarnaast wordt de vergruisbaarheid onderzocht met behulp van een 

ééndimensionaal samendrukkingstest. Een waterdoorlatendheidsproef wordt opgesteld om te 

controleren of nog steeds aan de eis wordt voldaan, opgelegd in het standaard bestek 250. De besproken 

resultaten dienen als startpunt voor verder onderzoek. 

Daarnaast wordt een literatuurstudie uitgevoerd met betrekking tot het gebruik van schelpen als 

goedkoop opvulmateriaal en alternatief voor natuurlijk granulaten in (waterdoorlatend) beton. 
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2. Wetgeving 

Vlaanderen en bijgevolg België raken meer en meer volgebouwd. In 2006 bedroeg de wegschijnbare 

volumemassa 4,678 m weg per vierkante kilometer landoppervlakte. Daarmee staat België op plaats drie 

in de wereldrangschikking na Monaco en Malta. In 2015 was 27,2% van de oppervlakte in Vlaanderen 

bebouwd. Het bouwen van woningen, kantoren, wegen enz. zorgt niet enkel voor een sterke druk op de 

open ruimtes en natuurlijke ecosystemen, maar leidt ook tot een artificiële afdekking van de bodem. Het 

water kan bijgevolg niet meer infiltreren in de grond. Hierdoor daalt de grondwatertafel wat negatieve 

gevolgen heeft voor de kwaliteit van het water, alsook de natuur en landbouw. Grondwaterreserves zijn 

in Vlaanderen  een belangrijke bron voor drinkwaterproductie en landbouw. (NationMaster, 2006; 

Opzoekingscentrum voor wegenbouw, 2014) 

Hemelwater dat niet meer op natuurlijke wijze in de grond infiltreert, wordt voornamelijk opgevangen 

via regenwaterrioolstelsels, gemengde rioolstelsels of grachten. Dit zorgt voor een grote druk op het 

systeem die niet altijd in staat is deze te verwerken. Het vermengen van afval- en hemelwater zorgt voor 

een verminderde efficiëntie van de waterzuiveringsinstallaties. De overheid heeft daarom maatregelen 

getroffen om deze problematieken aan te pakken. Een Europese Kaderrichtlijn Water werd opgesteld 

om de watervoorraden en de kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater in Europa op lange 

termijn veilig te stellen en de gevolgen van overstromingen en droogte af te zwakken. Deze richtlijn is 

sinds 22 december 2000 van kracht. (Opzoekingscentrum voor wegenbouw, 2014; Witters, 2017) 

Ze verplicht de lidstaten: 

  de waterbronnen duurzaam te beheren 

  verontreiniging van aquatische ecosystemen en grondwater tegen te gaan 

  de bevolking drinkwater van goede kwaliteit te leveren 

  lozing van verontreinigende stoffen te verminderen 

  de gebruikers aan het waterbeleid te laten participeren 

(Opzoekingscentrum voor wegenbouw, 2014) 

De Europese richtlijn stedelijk afvalwater (1998) verplicht de agglomeraties de uitbouw van een 

opvangsysteem en de bijhorende behandeling voor de sanering van het stedelijk afvalwater. (Witters, 

2017) 

Op Vlaams niveau werd dit vertaald naar het Decreet betreffende het integraal waterbeleid.  Extra 

inspanningen worden geëist van de gemeenten en hun inwoners. Kort samengevat leidt dit tot de bouw 

van waterzuiveringsinstallaties en beter gebruik en afvoering van hemelwater. Sinds 2013 is ook de 

nieuwe stedelijke verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen 

en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater van kracht. (Witters, 2017) 
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2.1 Wetgeving verordening 2013 

Sinds 2013 is de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, 

infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater 

richtinggevend. De verordening is een aanzienlijke verstrenging van het beleid. (Coördinatiecommissie 

Integraal Waterbeleid, 2016) 

De verordening beschrijft voorwaarden voor nieuwbouw, grondige verbouwingen en aanleg  van 

verhardingen groter dan 40 m² onafhankelijk van de vergunningsplicht. Een perceelgrootte van 250 m² 

verplicht daarnaast de plaatsing van een infiltratievoorziening. Dimensioneringsvoorwaarden voor 

hemelwaterputten, infiltratie- en buffervoorzieningen zijn hierin opgenomen, alsook wanneer deze 

moeten geplaatst worden. De scheiding van afval- en hemelwater heeft tot gevolg dat wordt getracht het 

hemelwater ter plaatse te houden volgens onderstaande ladder. (Vlaamse Milieumaatschappij, 2014): 

  opvangen en hergebruik met behulp van een hemelwaterput 

  infiltratie 

  buffering met  (vertraagde) lozing in oppervlaktewater of regenwaterafvoerleiding 

  lozing in oppervlaktewater of hemelwaterafvoerleiding 

  ��vertraagde lozing) in gemengd systeem� 

Het principe van vasthouden, bergen en afvoeren heeft als bedoeling de hydraulische piekbelasting van 

de afwatering te verminderen.  Een gereduceerde werking en ontlasting van het riool wordt bereikt, 

waarbij het onnodig afvoeren van water wordt vermeden. Infiltratie- en buffervoorzieningen kunnen 

worden aanschouwd als opwaartse bronmaatregelen ter vermindering van deze piekbelasting. 

Verschillende mogelijkheden en installaties worden reeds aangewend. De keuze voor een bepaalde 

infiltratievoorziening is vooral locatiegebonden. De beschikbare ruimte en de infiltratiegevoeligheid van 

de bodem spelen een cruciale rol. De infiltratievoorzieningen worden opgedeeld in drie groepen: 

(Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, 2012; Hermans, 2014): 

  rechtstreekse infiltratie via oppervlakteverharding;  

  onrechtstreekse infiltratie via bovengrondse infiltratiesystemen; 

  onrechtstreekse infiltratie via ondergrondse infiltratiesystemen. 

Rechtstreekse infiltratie benadert de natuurlijke situatie waardoor de grondwaterreserves behouden 

blijven en deze kunnen aangevuld worden. Onverharde oppervlakken bieden hiertoe de beste 

mogelijkheden. Het regenwater wordt op deze manier dicht bij de regenbron opgevangen. In de meeste 

gebieden in Vlaanderen leent de waterdoorlatende bodem zich daar perfect toe. Wanneer de bodem 

onvoldoende doorlatend of infiltratie onmogelijk is door de ligging in grondwaterwinningsgebied type 

I of II zal een afwijking moeten worden aangevraagd.  Voor beide gevallen moet een motivering worden 
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ingediend en zal de installatie van een buffervoorziening worden opgelegd. (Coördinatiecommissie 

Integraal Waterbeleid, 2016) 

Wanneer een afzonderlijke  installatie wordt uitgebouwd moet deze voldoen aan de minimumwaarden 

opgelegd in de verordening. De infiltratieoppervlakte bedraagt minimaal 4 m² per 100m² afwaterende 

oppervlakte. Het buffervolume bedraagt minimaal 25 liter/m² afwaterende oppervlakte.  Indien de 

afwaterende oppervlakte groter is dan 2.500 m² dient een vertraagde afvoer met een maximaal 

ledigingsdebiet van 20 liter per seconde per aangesloten hectare te worden voorzien. Uit de 

onderhoudspraktijk is gebleken dat het doorvoerdebiet van een buffering niet kleiner mag zijn dan 10 

l/s voor het privaat domein en 20 l/s voor het openbaar domein. (Coördinatiecommissie Integraal 

Waterbeleid, 2016) 

2.1.1 Individueel perceelsniveau  

De verordening houdt zowel rekening met het plaatsen van hemelwaterputten als infiltratie- en 

buffervoorzieningen. In het kader van deze masterproef wordt enkel rekening gehouden met het 

aanleggen van verhardingen.  
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Figuur 1: Regelgeving individueel perceelsniveau  (Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, 2016) 
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Wanneer het niet gewenst is deze nieuwe verharding aan te sluiten op de hemelwaterput, is het verplicht 

deze aan te sluiten op een infiltratievoorziening wanneer de nieuwe oppervlakte minimum 40 m² 

bedraagt. De verordening vermeldt dat bij de (her)aanleg van een nieuwe ondoorlatende verharding  

groter dan 40 m² steeds moet rekening gehouden worden met de oppervlakte van de reeds bestaande 

ondoorlatende verharding die nog niet is aangesloten op een hemelwaterput, infiltratie- of 

buffervoorziening. De oppervlakte van het nieuwe her aan te leggen deel moet opgeteld worden met de 

oppervlakte van het reeds bestaande deel waarbij het maximum wordt begrensd door de oppervlakte van 

het aan te leggen deel. Een voorbeeld kan beschouwd worden in Figuur 1. (Coördinatiecommissie 

Integraal Waterbeleid, 2016)  

De verordening geldt echter niet voor een waterdoorlatende verharding met een waterdoorlatende 

structuur. Op deze manier wordt de kostprijs voor een infiltratie- of buffervoorziening vermeden. Bij 

een verharding van klassieke betonstraatstenen wordt het aangelegde oppervlak slechts voor de helft in 

rekening gebracht. (Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, 2016) 

2.1.2 Verkavelingsniveau 

Collectieve infiltratievoorzieningen worden opgelegd bij indiening van een verkavelingsaanvraag met 

nieuwe wegenis. Indien de verkaveling gelegen is in drinkwaterwingebied type I of II of infiltratie 

slechts gedeeltelijk mogelijk is, dient een buffervoorziening te worden voorzien. Wanneer de 

waterafvoerende oppervlakte meer dan 2500 m² bedraagt zal de buffering worden voorzien van een 

vertraagde afvoer. De waterafvoerende oppervlakte wordt bepaald door de som van de wegoppervlakte 

en 80 m² vermenigvuldigd met het aantal kavels. (Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, 2016) 

Op niveau van dan de individuele percelen moet nog steeds aan de verordening voldaan worden. Dit 

kan door de aanvrager in de waterafvoerende oppervlakte worden meegeteld indien per kavel extra 

vierkante meters in rekening worden gebracht. (Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, 2016; 

Witters, 2017) 

Maximaal dient worden ingezet - door middel van een goed ontwerp - op de natuurlijke afwatering via 

onverharde wegbermen en een grachtenstelsel. Ook hier kan een waterdoorlatende verharding een goed 

alternatief bieden, bijvoorbeeld voor parkeerplaatsen of zelfs de volledige weg. Op deze manier wordt 

de dimensionering van de infiltratie- of buffervoorziening positief beïnvloedt. De terreinbezetting, 

noodzakelijk voor de plaatsing van deze voorzieningen, kan tot een minimum gereduceerd worden, wat 

leidt tot meer bebouwbare oppervlakte. (Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, 2016) 

2.1.3 Openbare weg 
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De verordening is echter niet van toepassing voor openbare wegen met uitzondering van de openbare 

parkeerterreinen. Toch wordt aanbevolen om de regelgeving voor private toepassingen na te streven, 

immers moet nog steeds voldaan zijn aan de principes van het integraal waterbeleid. 

(Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, 2016) 

Vele van de private, verharde oppervlakken stromen af op de aanliggende weg en maken bijgevolg 

gebruik van het bijhorende regenwaterafvoerstelsel. De infrastructuur moet de mogelijkheid bieden om 

dit hemelwater op te vangen en zo snel mogelijk weg te werken. Hiervoor zijn verschillende manieren 

voorhanden, namelijk afvoeren via goten en straatkolken, drainagestroken, infiltreren via 

waterdoorlatende wegconstructies… (Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, 2016) 

2.2 Invloed wetgeving 

Dankzij de wetgeving worden waterdoorlatende verhardingen steeds vaker toegepast. Bedrijven kiezen 

vaak voor een waterdoorlatende verharding bij de aanleg van parkeerplaatsen. De dure kostprijs van een 

infiltratie- of buffersysteem wordt op deze manier vermeden.  

De openbare toepassingen doen zich voor bij pleinen, paden, parkeerterreinen of weinig gebruikte 

dienstwegen.1 Waterdoorlatende verhardingen worden echter weinig tot niet toegepast bij wegen. 

Proefprojecten kunnen plaatsvinden waar zwaar verkeer wordt vermeden. Woonwijken, waar de 

snelheid wordt beperkt tot 30 of 40 km/h, bieden hier een ideale oplossing.  

De omschakeling van de gekende structuren die hun nut reeds hebben bewezen naar structuren en 

technieken die nog in hun kinderschoenen staan, vraagt enige moeite en durf. Wereldwijd worden deze 

structuren  en aanbevelingen regelmatig aangepast en verder ontwikkeld. De duurzaamheid van het 

project moet over een aantal jaar gegarandeerd worden door de aannemer. Deze aansprakelijkheid 

vertraagt de evolutie waarbij de risico’s en de daarbij horende kosten bij problemen liever worden 

vermeden. Dit leidt soms tot sneller overdimensioneren en het hanteren van vele 

veiligheidscoëfficiënten, wat de kostprijs en de uitbouw niet ten goede komt. De verstrengde 

regelgeving kan echter een duw in de goede richting betekenen waarbij binnen X-aantal jaar 

waterdoorlatende bestrating de standaard kan worden. 

3. Waterdoorlatende bestratingen 

3.1 Wegopbouw 

De structurele ontwerpen voor waterdoorlatende verhardingen baseren zich op de regels voor 

conventionele wegen. Naast de stabiliteit van de weg moet een minimale doorlatendheid verzekerd 

worden. Echter wanneer de porositeit toeneemt, daalt de draagkracht en omgekeerd. Aangezien beide 

                                                      
1 Informatie verkregen tijdens een gesprek met Aquafin 
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eigenschappen elkaar sterk beïnvloeden moet de ontwerper keuzes afwegen.  Een goede werking hangt 

in sterke mate af van een goed ontwerp en de juiste materiaalkeuze. Een goed ontwerp is afhankelijk 

van de volgende zaken (Beeldens, Donne and Vijverman, no date; Beeldens et al., 2008): 

- verkeersintensiteit 

- vorstgevoeligheid 

- duurzaamheid 

- draagkracht 

- waterafvoer 

Waterdoorlatende verhardingen maken gebruik van dezelfde wegopbouw als traditionele 

wegverhardingen. Een typisch profiel bestaat uit meerde lagen, die elk hun eigen functie hebben. In 

theorie neemt de doorlatendheid van de lagen - zowel voor een ondoorlatende als doorlatende 

wegopbouw - met de diepte toe.  Bij elementverhardingen wordt een bijkomende laag, namelijk de 

straatlaag toegepast. Noodzakelijkerwijs worden bijkomende eisen gesteld om de waterdoorlatendheid 

te waarborgen. (Beeldens et al., 2008). 

 

Figuur 2: Wegopbouw elementverhardingen (De Corte, 2016) 

 

Elementverhardingen bestaan uit de volgende lagen, weergegeven in Figuur 2 (Beeldens et al., 2008): 

- verharding: het oppervlak van de weg vormen en het water zo snel mogelijk in de constructie 

laten sijpelen 

- straatlaag: de straatstenen vastzetten en kleine hoogteverschillen wegwerken 

- fundering: draagkracht voor het verkeer verzekeren 

- onderfundering: water bufferen om infiltratie of afvoer met behulp van een knijpleiding 

(vertraagd) mogelijk te maken. De onderfundering dient tevens de constructie tegen 

vorstgevoelige grond te beschermen 

- �drainage: water afvoeren als de grond niet doorlatend genoeg is� 
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3.2 Categorieën 

Wegen worden in België in verschillende wegcategorieën ingedeeld. Dit gebeurt op basis van de functie 

van de weg. Wegen kunnen verzamelen en/of verbinden op internationaal, Vlaams of (boven)lokaal 

niveau en kunnen daarnaast toegang verlenen tot de erven. De toekenning van de categorie kan worden 

nagegaan in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV).  Het spreekt voor zich dat afhankelijk van 

de wegcategorie een andere verkeersbelasting wordt verwacht, wat bijgevolg een verschillende 

wegopbouw vereist. Volgende wegcategorieën worden aangetroffen in Vlaanderen (De Corte, 2016): 

- Hoofdwegen 

- primaire wegen I 

- primaire wegen II 

- secundaire wegen( I, II, III) 

- lokale wegen 

- (landbouwwegen) 

De methode die in Vlaanderen wordt toegelaten om de laagdiktes van de verschillende lagen in de 

wegopbouw te bepalen, staat beschreven in Dienstorder MOW/AWV/2010/2: Standaardstructuren voor 

wegen met asfalt- en cement-betonverhardingen.  Zoals de naam doet vermoeden, bespreekt dit 

dienstorder enkel de wegopbouw voorzien van ondoorlatende asfalt- en cement-betonverhardingen. 

Deze methode wordt ook vaak de methode van de bouwklassen genoemd. Een aanvulling in Dienstorder 

MOW/AWV/2013/17 heeft betrekking tot schraalasfalt. Elementenverhardingen worden echter 

gedimensioneerd en onderverdeeld in vier categorieën. Beide methodes starten vanuit de mogelijke 

verkeersbelasting, maar hanteren andere criteria. Standaardstructuren worden vervolgens opgegeven op 

basis van de bouwklasse of categorie.  (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 2010, 2013; De Corte, 

2016) 

3.2.1 Bouwklasse 

Zwaar vrachtverkeer(>3,5 ton) is grotendeels verantwoordelijk voor de schade die wegen oplopen. 

Overladen assen hebben hierin een aanzienlijk aandeel. Een schatting wordt gemaakt van het aantal 

vrachtwagens die de weg zullen belasten tijdens zijn vooropgestelde levensduur op de meest belaste 

rijstrook per rijrichting. Dit gebeurt op basis van verkeerstellingen en de verwachte groei van het 

verkeer. Personenvoertuigen hebben geen invloed op de dimensionering. Het totale aantal vrachtwagens 

dat de weg belast wordt omgerekend naar 100 kN-standaardassen - assen van 10 ton - om het spectrum 

van de aslasten op te vangen. Rekening wordt gehouden met verschillende parameters waaronder 

snelheid, rijstrookbreedte, spectrum aan beschadigde effecten van aslasten enz. Uit Tabel 1 kan de 

overeenstemmende bouwklasse worden afgelezen in functie van het aantal standaardassen. (Ministerie 

van de Vlaamse Gemeenschap, 2010; De Corte, 2016) 
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De toegelaten en aanbevolen standaardstructuren voorgesteld door het Agentschap Wegen en Verkeer 

werden op basis van deze bouwklassen opgesteld. Voor een uitgebreide versie van de berekening  van 

het aantal standaardassen wordt verwezen naar het bijhorende dienstorder. Bij gebrek aan telgegevens 

kan een inschatting van de bouwklasse gebeuren op basis van de wegcategorie. (Ministerie van de 

Vlaamse Gemeenschap, 2010; De Corte, 2016) 

Tabel 1: Aantal standaardassen per bouwklasse (De Corte, 2016) 

Aantal standaardassen ( * 106) Bouwklasse 

                  64 - 128 B1 

                  32 - 64 B2 

                  16 - 32 B3 

                    8 - 16 B4 

                    4 - 8 B5 

                    2 - 4 B6 

                    1 - 2 B7 

                 0,5 - 1 B8 

               0,25 - 0,5 B9 

                 < 0,25 B10 

 

3.2.2 Elementverhardingen 

Vier categorieën van verkeersbelastingen werden opgesteld voor elementenverhardingen. Deze werden 

gedimensioneerd op basis van het maximaal toegelaten volume aan licht verkeer (< 3,5 ton) en zwaar 

verkeer (>3,5 ton), weergegeven in Tabel 2. In tegenstelling tot de bouwklassen wordt hier wel rekening 

gehouden met licht (personen)verkeer. Verkeerstellingen van het dagelijks verkeer over beide 

rijrichtingen vormen de hoofdcriteria in bovengenoemde dimensionering. Opnieuw worden per 

verkeerscategorie standaardstructuren voorgesteld. De voorgestelde structuren kunnen gevonden 

worden in Tabel 3. Op basis van de (sterkte)eigenschappen van de verschillende  materialen wordt een 

dikte voor het type verharding en fundering voorgesteld. De standaardstructuren werden hier berekend 

met een ontwerplevensduur van twintig jaar. (Opzoekingscentrum voor wegenbouw, 2009; De Corte, 

2016) 

Uit de indicatieve vergelijking met de bouwklassen kan geconcludeerd worden dat 

elementenverhardingen enkel kunnen worden toegepast waar weinig zwaar verkeer wordt verwacht. De 

zwaarste categorie komt slechts overeen met een bouwklasse B6. Dit vertegenwoordigt een aantal 

standaardaslasten van twee tot vier miljoen over de volledige levensduur.   
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Tabel 2: Bepaling wegcategorie (Opzoekingscentrum voor wegenbouw, 2009) 

 Type van verkeer Indicatieve 

aanduiding van 
de bouwklasse 

Categorie Voetgangers, 
fietsers, 
bromfietsers 

Lichte 
voertuigen (<3,5 
t) 

Zware voertuigen 
(>3,5 t) 

I Onbeperkt Beperkt tot 5000 

per dag 

Beperkt tot 400 per 

dag 

B6 – B7 

II Onbeperkt Beperkt tot 5000 

per dag 

Beperkt tot 100 per 

dag 

B8 – B9 

III Onbeperkt Beperkt tot 500 

per dag 

Beperkt tot 20 per 

dag 

B10 

IV onbeperkt Occasioneel Geen BF 

     
 

Tabel 3: Standaardstructuren elementenverhardingen (Opzoekingscentrum voor wegenbouw, 2009) 

Categorie I II III IV 

Dikte straatstenen 10 cm of 12 
cm 

8 cm of 10 
cm 

8 cm of 10 
cm 

6cm of 7 cm 
of 8 cm 

Dikte straatlaag 3 cm 3cm 3 cm 3 cm 

Aard en dikte 

fundering 
Walsbeton 20 cm 315 cm - - 

Schraal 
beton 

25 cm 20 cm 15 cm - 

Drainerend 
schraal beton 

- 20 cm 15 cm - 

Hydraulisch 
gebonden 
steenslag 

- 25 cm 15 cm - 

Zandcement - - 20 cm 15 cm 

Steenslag - 35 cm 25 cm 15 cm 

 

Standaardstructuren waterdoorlatende structuren 

De vier categorieën worden eveneens toegepast voor waterdoorlatende structuren. Verkeersklasse I 

wordt uitgesloten omwille van de mogelijke verzadiging met water tijdens buffering, die een negatieve 

invloed heeft op de stabiliteit. Het OCW heeft structuren opgesteld waar ontwerpers gebruik van kunnen 

maken. Deze structuren zijn in functie van de verkeersintensiteit en het type ondergrond en kunnen 

geraadpleegd worden in Tabel 4 en Tabel 5. (Boonen et al., 2013; Van Helden, 2014) 
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Beslissingsboom 

Een beslissingsboom, weergegeven in Figuur 3, werd ontworpen om de ontwerper bij te staan. 

Afhankelijk van het gevolgde pad worden ook hier standaardstructuren voorgelegd. 

Tabel 4: Standaardstructuren waterdoorlatende elementenverhardingen (Opzoekingscentrum voor wegenbouw, 2009) 

 Type van verkeer Fundering 

Categorie Lichte voertuigen 

(<3,5 t) 

Zware voertuigen 

(>3,5 t) 

Draineren schraal 

beton 

Ongebonden 

steenslag 

II Beperkt tot 5000 

per dag 

Beperkt tot 100 

per dag 

20 cm 35 cm 

III Beperkt tot 500 

per dag 

Beperkt tot 20 per 

dag 

15 cm 25 cm 

IV Occasioneel Geen - 15 cm 
 

Tabel 5: Standaardstructuren waterdoorlatende verhardingen volgens OCW (Opzoekingscentrum voor wegenbouw, 2009) 
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Figuur 3: Beslissingsboom (Opzoekingscentrum voor wegenbouw, 2009) 
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3.3 Verhardingen 

De toplaag staat rechtstreeks in contact met invloeden van buitenaf. Het comfort en veiligheid van de 

gebruikers wordt gewaarborgd bij een voldoende vlak oppervlak en een grote slipweerstand. Vaak blijkt 

ook het esthetische karakter een belangrijk criterium. Schade ten gevolge van verkeersbelasting, 

temperatuur en water moeten bijgevolg beperkt blijven. Een efficiënte afvoer van het oppervlaktewater 

is genoodzaakt. (Zhang, Jin and Cui, 2014) 

De toplaag bij een doorlatende opbouw kunnen worden onderverdeeld in waterdoorlatende en 

waterpasserende verhardingen. De manier waarop het water doorheen de oppervlakteverharding 

infiltreert in de constructie bepaalt de indeling. Indien het water sijpelt doorheen het (poreus) materiaal 

wordt gesproken van een waterdoorlatende verharding. Indien het water sijpelt tussen de afzonderlijke 

elementen wordt gesproken van een waterpasserende verharding. (Ras and Rook, 2016) 

3.3.1 Waterdoorlatende verhardingen 

Een doorlatende verharding bestaat uit elementen met een open structuur. Poreuze betonstraatstenen zijn 

het bekendste voorbeeld. Echter doen zich ontwikkelingen voor waarbij wordt getracht de porositeit van 

beton en asfalt te verhogen zonder in te boeten aan kwaliteit. Beide materialen worden in België weinig 

tot niet toegepast in waterdoorlatende verhardingen. In het buitenland – waaronder Japan en Amerika - 

worden deze materialen geleidelijk toegepast. (Takahashi, 2013; Zhang, Jin and Cui, 2014) 

Het infiltratievermogen van waterdoorlatende betonstraatstenen blijkt na verloop van tijd beter dan een 

waterpasserende steen. De vervuiling vindt namelijk plaats ter hoogte van de voegen onder de stenen 

die het infiltratievermogen nadelig beïnvloedt. Bij waterdoorlatende stenen kan het water via de zijkant 

doorheen de steen naar de ondergrond worden geïnfiltreerd.  (Ras and Rook, 2016) 

Poreus beton 

Poreus beton bevat minder kleine aggregaten, namelijk zand.  Bijgevolg ontstaan holtes waardoor grote 

volumes water doorheen de structuur kunnen stromen. De porositeit ligt tussen 15% en 20% waarbij de 

waterdoorlatendheid zich bevindt tussen 2 en 10 mm/s. De vermindering in waterdoorlatendheid na 

vervuiling leidt tot een toename van de gevoeligheid van de constructie tegen vries- en dooicycli en 

vermindert de levensduur. (Zhang, Jin and Cui, 2014) 

Poreus asfalt 

Het asfalt is opgebouwd uit een steenskelet waarbij het aantal holtes varieert tussen de 19% en de 25%. 

De permeabiliteit verhoogt de zichtbaarheid bij regen en is geluidsreducerend. Echter moet om de acht 

jaar de slijtlaag vervangen worden, wat in de eerste weken leidt tot een gladder wegdek. (De Winne, 

2016) 
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De problemen bij vriesweer verklaren het weinige gebruik van dit materiaal in waterdoorlatende 

verhardingen. Het dooizout zinkt in de openingen van het asfaltskelet. Bijgevolg heeft het strooien van 

dooizout weinig effect op de lokale gladheid van de weg. Een pompeffect waarbij het zout terug 

opwaarts wordt gezogen doet zich enkel voor bij een hoge verkeersintensiteit, wat de werking van het 

dooizout ten goede komt. (De Winne, 2016) 
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Poreuze betonstraatstenen 

Betonstraatstenen worden vervaardigd met een poreuze betonsamentstelling, waarbij het aantal fijne 

deeltjes (zand) wordt beperkt. Water infiltreert doorheen het materiaal. Poreuze betonstraatstenen 

bezitten een lager splijtsterkte( >2,5 MPa) in vergelijking met de traditionele betonstraatstenen ( >3,6 

MPa), maar bieden het voordeel aansluitend te zijn, wat de begaanbaarheid verbetert. Poreuze 

betonstraatstenen worden weergegeven in Figuur 6. (Beeldens et al., 2008; COPRO, 2010) 

PTV 827 stelt afzonderlijke eisen met betrekking tot de doorlatendheidsfactor aan de verharding en 

afzonderlijke elementen (COPRO, 2010) : 
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  Individueel: 2,7*10-5 m/s 

  Gemiddeld: 5,4*10-5 m/s 

3.3.2 Waterpasserende verhardingen 

De verhardingselementen zijn ondoorlatend, maar door verbrede voegen of openingen te voorzien wordt 

het water afgeleid naar de onderliggende constructie en ondergrond(Febestral, 2008) 

Betonstraatstenen met drainage openingen 

Betonstraatstenen met drainage openingen, zoals afgebeeld in Figuur 4, zijn voorzien van verticale 

uitsparingen in de hoeken of langs de rand van de stenen. Minstens 10% van de oppervlakte is voorzien 

van openingen. (Febestral, 2008; COPRO, 2010) 

Uit onderzoek is gebleken dat de oppervlakdoorlatendheid van structuren met een verharding van 

straatstenen met verbrede voegen of drainageopening aanvankelijk groter is dan de geëiste minimale 

gemiddelde van 5,4 x 10-4 m/s. Na verloop van tijd neemt zij geleidelijk af. Deze stenen hebben in 

vergelijking met de poreuze variant een beter weerstand tegen zwaar verkeer en zijn in grotere diktes te 

verkrijgen. (Opzoekingscentrum voor wegenbouw, 2009) 

Betonstraatstenen met verbrede voegen 

Tijdens het leggen ontstaan brede voegen, zichtbaar in Figuur 5, tussen de stenen waarlangs het water 

de grond insijpelt. De stenen zijn voorzien van nokken of afstandhouders. Het voegenaandeel bedraagt 

minimaal 10%.  (Febestral, 2008; COPRO, 2010) 

Grastegels/Grasdallen 

Grastegels, weergegeven in Figuur 7, zijn plaatvormig en zelf voorzien van ten minste 25% openingen. 

Deze openingen worden opgevuld met steenslag of kleine kiezelstenen, maar ook gras, boomschors of 

zand zijn mogelijk. De grastegels zijn zowel beschikbaar in ongewapend beton als in plastieken roosters. 

De grastegels in beton worden toegepast waar heel weinig zwaar verkeer voorkomt. (Febestral, 2008; 

COPRO, 2010) 

De kunststoffen(polyethyleen) grastegels bieden structurele ondersteuning aan de bovengrond zonder 

een bijkomende verdichting te realiseren. De tegels worden opgevuld met teelaarde en worden 

vervolgens ingezaaid met gras. Door de verstevigingsroosters wordt spoorvorming vermeden. Dit type 

verharding komt voor bij dienstwegen voor brandweer en dergelijke. (Febestral, 2008) 
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Steenslagverharding of Dolomietverhardingen 

Steenslagverhardingen zijn maar voldoende doorlatend als een grove korrel wordt toegepast. Deze 

verharding wordt toegepast voor opritten, tuinpaden, kleine parkeerplaatsen, brandwegen of voor wegen 

die alleen worden gebruikt voor landbouwdoeleinden. (Febestral, 2008) 

3.4 Voegvulling en straatlaag 

Het type betonstraatsteen is bepalend voor de keuze van het voegvullingsmateriaal en de straatlaag. 

Tabel 6 kan teruggevonden worden in het standaard bestek 250 en weergeeft de mogelijkheden. De 

verschillende eisen en normen waaraan deze materialen moeten voldoen kunnen worden teruggevonden 

in het SB250. 

Tabel 6: Voegvulling en straatlaag (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 2016) 

Verharding Bed van bestrating Nominale 

dikte 

Voegbreedte Voegvulling 

Waterdoorlatende 
betonstraatstenen 

Granulaatmengsel 

0/6,3 

4 cm < 3 mm Zand 

Steenslag 2/6,3 

Betonstraatstenen 

met verbrede voegen 
of met 

drainageopeningen 

Granulaatmengsel 

0/6,3 

4 cm Breedte van de 

afstandhouders 

Granulaatmengse

l 0/6,3; steenslag 

2/4; steenslag 

2/6,3 
Steenslag 2/6,3 

Grasbetontegels Bodemstubstraat met 

zand 

5 cm 2-4 mm Bodemsubstraat, 

bomenzand 

Bodemsubstraat met 

steenslag 

5 cm 

Steenslag 2/6,3 4 cm Steenslag 2/6,3 

 

De keuze van het materiaal van de straatlaag heeft een invloed op de filterstabiliteit. Voorkomen moet 

worden dat materiaal van de straatlaag terecht komt in de fundering om de werking hiervan niet in het 

gedrang te brengen. (Beeldens et al., 2008) 
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waarbij: 

  D15 = maaswijdte voor 15% doorval 

  D85 = maaswijdte voor 85% doorval. 
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3.5 Fundering en onderfundering 

Beide lagen vormen het onderzoeksgebied voor toepassingen met schelpen en zullen in hoofdstuk 4 

besproken worden. 

3.6 Omgevingskarakteristieken 

3.6.1 Ondergrond 

De grond moet het water afkomstig uit de bovengelegen structuur te verwerken. Daarnaast moet de 

grond over voldoende draagkracht beschikken. De infiltratiecapaciteiten van zandhoudende gronden 

zijn efficiënter dan kleihoudende grond. De doorlatendheid van de grond bepaalt het afvoersysteem. 

Hiervoor werden vier gevallen uitgewerkt, raadpleegbaar in  

 

Tabel 8. (Opzoekingscentrum voor wegenbouw, 2014) 

3.6.1 Grondwaterstand 

Water moet de mogelijkheid hebben om uit de constructie te kunnen filtreren, daarom is het belangrijk 

dat de grondwatertafel zich lager bevindt dan de weg. Indien dit niet het geval is, betekent dit dat de 

constructie permanent deels onder water zal staan. Zoals reeds vermeld is dit nadelig voor de 

draagkracht. Een richtlijn van 1 m tussen het laagste punt van de wegopbouw en de grondwatertafel 

werd opgesteld. De richtlijn houdt rekening met de capillaire krachten (omhoogtrekken van grondwater) 

van de (onder)fundering.  (Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, 2012) 

Verschillende methoden om de grondwaterstand te bereken zijn beschikbaar. De berekeningen kunnen 

gebeuren op basis van referentiedata over de te onderzoeken locatie of op basis van bodemkaarten. Deze 

karakteristieken van de bodem kunnen geraadpleegd worden op de kaart bodemtypes beschikbaar op 

www.geopunt.be of de kaart infiltratiegevoelige gebieden op Databank ondergrond Vlaanderen. Tabel 

7 geeft een eerste inschatting van de waterdoorlatendheid k in functie van de grondsoort. 

(Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, 2012; Witters, 2017) 

Tabel 7: Infiltratiecoëfficiënt gronden (Beeldens, Donne and Vijverman, no date) 

Grondsoort Infiltratiecoëfficient 
k (m/s) 

Klei 10^-9 – 10^-11 

Leem 10^-6 – 10^-9 

Zandig leem 10^-5 – 10^-8 

Lemig zand 10^-4 – 10^-7 

Zand/grind 10^-3 – 10^-5 
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Tabel 8: opbouw afhankelijk van infiltratiecapaciteiten ondergrond  (Opzoekingscentrum voor wegenbouw, 2009) 
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4. Lastenspreidende lagen 

De spanningen veroorzaakt door het verkeer zijn het hoogst in de bovenste laag en worden afgebouwd 

met de diepte. Bijgevolg wordt materiaal met een hogere kwaliteit – en vaak een hogere kost – gebruikt 

in de bovenste lagen en een lagere kwaliteit – en minder duur – voor de diepere lagen. Echter moet 

voldoende aandacht aan de onderste lagen besteed worden. Goede, lange termijn prestaties van 

onderfundering en fundering leiden tot een verlaging van de onderhoudskost. (Bouchedid, 2004; U.S. 

Department of Transportation Federal and Highway Administration, 2006) 

4.1 Fundering 

Traditioneel wordt een onderscheid gemaakt tussen ongebonden en hydraulisch gebonden funderingen. 

Daarnaast kan een onderscheid gemaakt worden tussen starre en flexibele funderingen. (De Corte, 2016) 

De dimensionering van een ongebonden fundering wordt bepaald op basis van de permanente 

vervorming.  Deze vervormingen leiden tot doorbuiging en spoorvorming in de bestrating. Ze zijn 

minder gevoelig aan scheurvorming door trillingen, maar hebben een beperkte weerstand tegen 

dynamische en horizontale belastingen. (Opzoekingscentrum voor wegenbouw, 2009) 

Gebonden fundering zorgen voor een beter lastenspreiding en beschermen de onderliggende lagen tegen 

overbelasting en permanente vervorming. De verhouding tussen de trekspanning die aan de onderzijde 

van de funderingslaag optreedt en de maximaal toelaatbare trekspanning vormt de basis van de 

dimensionering. (Opzoekingscentrum voor wegenbouw, 2009)  

Starre funderingen hebben een goede lastenspreiding waardoor dunnere lagen mogelijk zijn. Ze bieden 

dan ook een betere steun voor elementverhardingen. Flexibele funderingen zijn geschikt voor 

zettingsgevoelige ondergronden, maar de lastenspreiding zorgt voor dikkere lagen. (De Corte, 2016) 

De standaardstructuren voor elementenverhardingen werden opgesteld voor het gebruik van 

betonstraatstenen. De voorkeur bij zwaar verkeer gaat uit naar drainerend schraal beton (gebonden en 

star), terwijl dit voor minder zwaar verkeer uitgaat naar ongebonden steenslag (ongebonden en flexibel), 

steeds met een beperking van de hoeveelheid fijn bestanddelen. (Ras and Rook, 2016) 

4.1.1 draagvermogen 

Individueel dragen de stenen niet bij tot draagkracht van de verharding of om rotaties en verplaatsingen 

tegen te gaan. Echter wanneer de straatstenen onderling worden verbonden door volledig gevulde 

voegen zal de samenwerkende laag worden beschouwd als een flexibele verharding. De beweging van 

één steen zal via voegkrachten op de omliggende stenen worden overgedragen. (Opzoekingscentrum 

voor wegenbouw, 2009) 
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De fundering zal bijgevolg het zwaarst belast worden en moet bestand zijn tegen de optredende 

spanningen en vervormingen. Geconcentreerde horizontale en verticale wielbelastingen worden in de 

fundering en onderfundering gespreid naar toelaatbare drukken. Eveneens kan de fundering bepaalde 

zettingen van de ondergrond opvangen. (Hermans, 2014) 

De fundering speelt daarnaast ook een rol bij de ontwatering van de structuur. Ongebonden funderingen 

zijn goed waterdoorlatend waardoor het water eenvoudig doorheen de structuur kan stromen naar de 

ondergrond. Gebonden funderingen daarentegen zijn slecht doorlatend, met uitzondering van drainerend 

schraal beton met een discontinue granulaatverdeling.  

 

Figuur 8: Overdracht lasten tussen korrels (van Gurp, 2013) 

4.1.2 Verdichten 

Belastingen op de grond worden opgenomen door de korrelspanningen van het gebruikte materiaal. De 

overdracht van krachten vindt plaats tussen de contactpunten van de korrels, weergegeven in Figuur 8. 

Verdichten verkleint de holle ruimtes tussen de korrels waardoor de draagkracht wordt verhoogd. 

Wanneer het materiaal veel kleine korrels bevat, groeit het aantal contactpunten, weergegeven in Figuur 

9. Een korrelmengsel met verschillende diameters, heeft een groter belastingspreidend vermogen. Het 

verdichten van een open korrelskelet duurt langer aangezien de stenen op een bepaalde manier moeten 

in elkaar geschoven worden. Bij een traditionele weg worden de onderfundering en fundering zo goed 

mogelijk verdicht. Dit is in tegenstelling tot de waterdoorlatende wegen. (Ras and Rook, 2016) 

De kleine korrelfracties worden uit het korrelskelet geweerd teneinde de waterdoorlatendheid te 

waarborgen. Een volledige verdichting mag niet verkregen worden aangezien ook deze de 

waterdoorlatendheid negatief beïnvloed. Ten gevolge van de verkeersbelasting kan het materiaal 

verpulveren waardoor fijne deeltjes ontstaan met permanente vervorming tot gevolg. Het probleem 

wordt deels opgelost door de fundering aan te vullen met draineerzand. Zwaar draaiend en wringend 

verkeer worden daarom beter vermeden. (Ras and Rook, 2016) 
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Figuur 9: Contactvlakken korrel (Ras and Rook, 2016) 

4.1.3 Effect van kleine deeltjes op de permeabiliteit 

In Amerika wordt het aantal fijne deeltjes weergeven door het aantal deeltjes die de zeef nummer 200 

(0,074 mm) passeren. Ghabchi et al. (2013) onderzocht de mechanische en hydrologische 

eigenschappen van drie soorten stenen, namelijk Anchor Stone (kalksteen), Doles (kalksteen) en Martin 

Marietta (zandsteen). De permeabiliteit wordt zowel in het laboratorium (Faling head flexible wall 

permeability device2)  als ter plaatse op de werf (falling head test3) gemeten. De doorlatendheid wordt 

significant beïnvloed door de korrelverdeling en het aantal kleine deeltjes. De resultaten voor het gebruik 

van Anchor stone wordt weergegeven in Tabel 9. De daling bij een verhoging van het gehalte aan fijne 

deeltjes valt te verklaren door de afname van het volume holtes. 

Tabel 9: k (cm/s) bij Anchor Stone (Ghabchi et al., 2013) 

 

 

 

                                                      
2 Een verticale buis wordt gevuld met water tot een hoogte van 500 mm. Het water stroomt vervolgens door het 

grondmonster. De positie van het waterniveau wordt elke 2 seconden gerigistreerd. 

3 De falling head permeability test is een testopstelling waarbij een stroom water doorheen een grondmonster 

wordt gebracht vanuit een reservoir. De daling van de stijghoogte wordt in de tijd gemeten. 
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De permeabiliteit van natuurlijk grind en gebroken steengranulaten werd getest volgens de Duitse norm 

DIN 18130 in het onderzoek van Babi�, Prager en Rukavina (2000). De draagkracht stijgt bij een 

toename van het aantal fijne deeltjes, terwijl de waterdoorlatendheid (minimum doorlatendheid van 10-

4 cm/s) werd gewaarborgd tot 5% fijne deeltjes kleiner dan 74 micron. 

De invloed van het gehalte fijne deeltjes (<0,074 mm) voor 4, 8, 12 en 16% bij gebroken, natuurlijke 

steenslag werd onderzocht door Siswosoebrotho et al. (2005) met behulp van een faling head test. Een 

gehalte fijne deeltjes van 16, 12, 8, 4 en 0% bekwam respectievelijk een permeabiliteit van 1,26; 1,36 ; 

2,08; 3,69 en 9,64 x 10-5 mm/s.  

Hoppe (1996) onderzocht in een poging om de infiltrerende eigenschappen te verbeteren of het aandeel 

kleine deeltjes van 7% naar 5% een invloed had op de permeabiliteit gemeten met een constant head 

test4 en falling head test. Een zwakke statistische correlatie tussen de permeabiliteit en de fijne deeltjes 

werd waargenomen. Volgens Hoppe (1996) mag bijgevolg het aantal fijne deeltjes niet als enigste 

controlerende factor beschouwd worden. 

Het standaardbestek 250 voor de wegenbouw stelt eisen aan de granulaten voor  waterdoorlatende 

funderingstoepassingen. Het gehalte aan fijne deeltjes kleiner dan 0,063 mm moet beantwoorden aan 

categorie f3 ( < 3%) volgens NBN EN 13242.  Daarnaast wordt de fractie 0/2 mm beperkt tot 25% om 

zo de infiltrerende eigenschappen te verkrijgen.. De PTV 827 voor waterdoorlatende bestratingen 

verstrengt de eis waarbij de fractie 0/2 mm minder dan 10% moet bedragen bij toepassingen voor 

buffering in de onderfundering. (COPRO, 2010; Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 2016) 

4.1.4 Prosegressive stiffening 

 
Figuur 10: Deflecties en permanente vervormingen  (Hoorne, 2006) 

                                                      
4 De constant head permeability test is een testopstelling waarbij een stroom water doorheen een kolom met een 

grondmonster onder constante drukverschillen wordt gebracht. Hierbij wordt de stijghoogte op een constant 

niveau gehouden. 
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De toename van verkeerslasten in de tijd veroorzaakt geen opmerkelijke, diepere spoorvorming. Dit is 

te verklaren door progressive stiffening. Bij elementenverhardingen vermindert de vervormbaarheid 

door een geleidelijke toename in stijfheid. Na zeer veel lastherhalingen blijkt dat de stijfheid tot 5 maal 

de aanvangsstijfheid kan bedragen. Deze trend kan worden wordt weergegeven in Figuur 10. Goed 

verdichten is belangrijk omdat bij aanvang de stijfheid en het lastspreidend vermogen nog moeten 

worden opgebouwd. (Hoorne, 2006) 

4.1.5 Traditionele, waterdoorlatende materialen  

Dit onderzoek heeft betrekking tot waterdoorlatende funderingen. Bijgevolg worden enkel de 

funderingen met dezelfde eigenschap van naderbij bekeken, namelijk:  

  drainerend schraal beton 

  waterdoorlatende steenslagfundering 

Drainerend schraal beton 

Poreus schraal beton is sterk waterdoorlatend omwille van de discontinue korrelverdeling. De materialen 

zijn identiek aan die voor schraal beton, maar de korrelfractie beneden de 2 mm en de zandfractie worden 

geweerd. Bijgevolg ontstaan holtes waarbij de porositeit ligt tussen de 15 en 20%. De mechanische 

weerstand wordt gegarandeerd door minimum 200 kg/m³ cement te gebruiken in de betonsamenstelling. 

De holtes, met een grootte van 0,5 tot 2 cm³, zijn onderling verbonden met kanalen. Dit vermijdt de 

negatieve invloed van dooizouten of vorst. Verzadiging moet wel vermeden worden bij strenge vorst 

teneinde schade ten gevolge van uitzetting te voorkomen. (Febelcem and Ployaert, 2004; Zhang, Jin and 

Cui, 2014) 

Drainerend schraal beton wordt toegepast als fundering bij categorie I tot en met III. Een geweven 

membraan wordt aangebracht om te  voorkomen dat materiaal van de straatlaag in de holten van het 

poreus beton verdwijnt. (Febelcem and Ployaert, 2004) 

De uitvoering van drainerend schraal beton vraagt technische kennis en bekwaamheid van de uitvoerder. 

Een intensieve verdichting moet bekomen worden teneinde het draagvermogen te vergroten, maar 

veelvuldig trillen leidt tot een te lage porositeit. Het verdichten en de strikte korrelverdeling maken van 

poreus schraal beton een veeleisend materiaal. De aannemer moet vertrouwd zijn met het materiaal om 

een goede werking te kunnen garanderen. (Febelcem and Ployaert, 2004) 

Waterdoorlatende steenslagfundering 

Volgende ongebonden funderingen in steenslag komen voor (Ras and Rook, 2016):  
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  menggranulaat 

  grauwacke gesteente 

  lava 

  betongranulaat 4-40 

  metselwerkgranulaat 4-40 

Menggranulaat bevat een kleine hoeveelheid verhard cement waardoor een vrij stijve plaat wordt 

gevormd. Grauwacke is een natuurlijk gesteende met een hoge hardheid waardoor het beter bestand is 

tegen verbrijzelen. Het is echter duurder in aankoop. Lavasteen is een relatief licht materiaal met een 

hoge porositeit ( tot 48% holle ruimtes) en bergingscapaciteit. De stabiliteit van de fundering is echter 

een stuk minder. Eventueel kan draineerzand deel uitmaken van het granulatenmengsel. (Ras and Rook, 

2016) 

4.2 Onderfundering 

De lasten zullen vervolgens verder gespreid worden tot een aanvaardbaar niveau in de onderfundering. 

Daarnaast heeft de onderfundering bijkomende functies. Enerzijds beschermt zij tegen vorst, anderzijds 

levert zij bijkomende buffercapaciteit. De onderfundering moet het water snel afvoeren zodat de 

bovenliggende lagen niet verzadigd worden en bijgevolg hun sterkte verliezen.  De dimensionering van 

het buffervermogen wordt bepaald door de porositeit van het materiaal. De gevoeligheid van vorst hangt 

samen met de doorlatendheid van de ondergrond. De onderfundering moet aanvatten in vorstvrije diepte. 

Vaak is deze laatste voorwaarde beslissend voor de dimensionering. (Beeldens et al., 2008; Hermans, 

2014; Ras and Rook, 2016) 

5. Water in de wegstructuur 

Een wegverharding wordt continu blootgesteld aan temperatuursveranderingen, water, chemicaliën, 

dooizouten en verkeer. Het is wereldwijd bekend dat overtollig vocht, gecombineerd met zwaar verkeer 

en vochtgevoelige materialen de levensverwachting sterk reduceert. De belasting ten gevolge van 

verkeer kunnen grote hydrostatische krachten opleveren. Deze pulserende poriëndrukken beïnvloeden 

sterk de draagkracht van alle lagen in de wegopbouw. Een studie heeft aangetoond dat de lange termijn 

kostprijs van slecht drainerende wegen kan oplopen tot tweemaal de kostprijs van wegen, 

gebruikmakend van goed drainerend materiaal, terwijl de levensverwachting twee- tot driemaal lager 

ligt. (Bouchedid, 2004; U.S. Department of Transportation Federal and Highway Administration, 2006; 

Opzoekingscentrum voor wegenbouw, 2009) 

Waterinsijpeling heeft heel wat negatieve gevolgen voor elk type verharding(Opzoekingscentrum voor 

wegenbouw, 2009): 
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  reductie van de sterkte en stabiliteit in de onderliggende lagen of de ondergrond 

  wegverzakkingen 

  erosie 

  differentiële zwelling van de ondergrond 

  loskomen van de straatstenen of asfalt laag 

  opvriezen en vermindering van sterkte tijdens deze periode 

  beweging van kleine deeltjes doorheen de ondergrond 

5.1 Waterzone’s 

Bij scheuren loopt het water van de oppervlaktewaterzone doorheen de tussenliggende adsorptiezone 

naar de capillaire zone, afgebeeld in Figuur 11. Tijdens regenperioden kan het watergehalte in de 

oppervlaktewaterzone stijgen en zelfs volledig verzadigd raken. (roadex, no date) 

In de absorptie zone wordt het water vastgehouden door zuigkrachten. Wanneer de verharding 

ondoorlatend is, moet het water in deze zone stabiel gehouden worden. Het watergehalte moet in de 

buurt liggen van het watergehalte van de laag. (roadex, no date) 

 

Figuur 11: Verschillende zone's met betrekking tot water in wegconstructies (roadex, no date) 

 

Vocht die niet gebonden is aan minerale korrels en niet beantwoordt aan de wetten van de zwaartekracht 

wordt capillair water genoemd. Capillaire krachten vormen een belangrijke factor in het vriesproces bij 

wegen. Water uit de grondwatertafel wordt naar boven gezogen. Hoe kleiner de poriëngrootte van de 

grond, hoe groter de capillaire werking. De dikte van deze laag kan van een paar centimeter (zoals bij 

grove korrelige gronden) variëren tot een paar meter ( zoals bij fijnkorrelige gronden). (roadex, no date) 
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5.2 Invloed water op traditionele beton- of asfaltstructuren 

Bij ondoorlatende, traditionele constructies stroomt het water aan het oppervlak af. Vocht in de 

(onder)fundering heeft vele oorzaken. Het kan omhoog getrokken worden vanuit de grondwatertafel of 

zijwaarts instromen vanuit onverharde bermen. In de praktijk vormen scheuren en verbindingen de 

belangrijkste toegangsroute voor water doorheen de constructie. Overmatig watergehalte in de 

bestrating en ondergrond kan leiden tot een structureel of functioneel falen van de weg. Problemen met 

water kunnen voorkomen worden door de structuur ondoorlatend te maken met materialen die 

ongevoelig zijn voor vocht. Hiervoor kunnen passende maatregelen genomen worden, al is het 

onmogelijk om alle negatieve effecten van vocht te voorkomen waardoor water verantwoordelijk blijft 

voor schadegevallen. (U.S. Department of Transportation Federal and Highway Administration, 2006; 

Opzoekingscentrum voor wegenbouw, 2014) 

5.3 Invloed water op elementverhardingen 

Onderzoek heeft uitgewezen dat elementverhardingen in zeker mate doorlatend zijn, onafhankelijk of 

gekozen wordt voor een waterdoorlatende of ondoorlatende verharding. 10 tot 50% van de neerslag kan 

doorheen de voegen insijpelen. (Hoorne, 2006) 

Wanneer het water stagneert in de straatlaag, kan het korrelmateriaal in suspensie komen. Deze fijne 

deeltjes worden in en uit de voegen geperst onder invloed van trillingen veroorzaakt door het verkeer. 

Hierdoor ontstaan holtes die door het verkeer herverdicht worden, met verzakking tot gevolg. Dit staat 

bekend onder de naam verzeping. In combinatie met verzeping treedt vaak pumping op. Zand wordt uit 

de voegen gezogen ten gevolge van de onderdruk tussen band en verhardingsoppervlak. (Hoorne, 2006) 

 

Figuur 12: Schade ten gevolgen van het pompeffect (Opzoekingscentrum voor wegenbouw, 2009) 

 

De pompwerking onder continue verkeersbelasting kan ook het water uit de poriën van de verzadigde 

straatlaag persen. Materiaal van de straatlaag kan vervolgens door het water worden meegenomen dieper 
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in de structuur wat leidt tot spoorvorming, weergegeven in Figuur 12. De fijne deeltjes kunnen bijgevolg 

de holtes vullen waardoor de doorlatendheid vermindert. Als gevolg van een lagere inwendige 

wrijvingshoek kan ook het draagvermogen van korrelvormige lagen afnemen. (Opzoekingscentrum voor 

wegenbouw, 2009) 

Verlies van voegvulling heeft een invloed op de stabiliteit van de verhardingselementen zelf. De 

krachtswerking tussen de stenen onderling neemt af. Beschadiging en afbrokkeling van oppervlak en 

randen, het kantelen van stenen of verzakkingen kunnen zich voordoen. Zonder voegmateriaal kan het 

water vervolgens nog makkelijker infiltreren. (Hoorne, 2006; Opzoekingscentrum voor wegenbouw, 

2009) 

Een goede drainering is van essentieel belang. Het insijpelende water moet zo snel mogelijk afgevoerd 

worden. (Hoorne, 2006) 

5.4 Invloed water op ongebonden funderingen 

Stijfheid is de belangrijkste mechanische karakteristiek van ongebonden materialen. De relatieve 

stijfheid van de verschillende lagen bepaalt de verdeling van spanningen en rek binnenin het systeem. 

Overdadig water in ongebonden granulaten in de fundering en onderfundering kan resulteren in een 

verlies tot 50% in stijfheid. (U.S. Department of Transportation Federal and Highway Administration, 

2006) 

Een hoog vochtgehalte leidt tot een grotere elastische rek waardoor de stijfheidsmodulus van granulaire 

materialen, de schuifsterkte en weerstand tegen vervormingen vermindert. De verlaagde 

stijfheidsmodulus  is te wijten aan de verlaagde krachtswerking en effectieve spanningen tussen de 

deeltjes zelf. Natuurlijk zijn er nog andere factoren die inspelen op de stijfheidsmodulus, zoals 

spanningslevel, dichtheid, gradatie, keuze van het materiaal en de vorm van de deeltjes. (Saevarsdottir 

and Erlingsson, 2013) 

5.5 Vorst-dooicyclo 

Water bevriest wanneer de temperatuur in de bodem daalt tot 0° Celsius. Hexagonale kristallen worden 

gevormd waarbij het volume uitzet, weergegeven in Figuur 13 en Figuur 14. Het water in de grootste 

watergevulde ruimtes bevriest eerst. Op dit moment ontstaat een sterke cryo-zuigkracht aan het 

vriesfront. Dit biedt de mogelijkheid om de watermoleculen( afkomstig uit de capillaire laag) vrij ver 

onder het bevriezende front te adsorberen en vast te houden. Dit veroorzaakt grote drukken in de 

bovenliggende lagen. Indien de verharding uit asfalt bestaat, kan de toplaag ten gevolge van verkeer in 

kleinere stukken breken, gekend als putgaten. Dit fenomeen van vries- en dooiprocessen veroorzaakt 

een groot deel van de schadegevallen bij wegen. (roadex, no date; Coördinatiecommissie Integraal 

Waterbeleid, 2012; De Winne, 2016)  
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De schade ten gevolge van vries- en dooicycli kunnen voorkomen worden door de constructie aan te 

vatten in vorstvrije diepte wanneer de grond vorstgevoelig is. Een grond is vorstgevoelig als er een grote 

capillaire stijghoogte en een lage permeabiliteit voorhanden is. Dit is het geval voor lichte, fijne 

kleigronden, leemgronden en leem- of kleihoudende gronden. Grovere gronden zoals zand, grind en 

zware klei zijn niet vorstgevoelig. (De Corte, 2016) 
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Tijdens het ontwerp moet de vorstgevoeligheid gecontroleerd worden om de dieptepenetratie van vorst 

te bepalen. Boring en/of sonderingen worden hiervoor aangewend. In Vlaanderen varieert deze diepte 

tussen 40 à 65 cm. De totale dikte van de vorstvrije structuur wordt bepaald gebruikmakend van de 

vorstindex I. Deze vorstindex I werd bepaald in omzendbrief BRA 850 nr. 182/02901 en is afhankelijk 

van de regio. (De Corte, 2016) 

����������� � � � � ���  

De waarde van a bedraagt (De Corte, 2016): 

  0,8 als hef freatisch oppervlak lager gelegen is dan 1,4 m onder het bovenvlak van de verharding. 

  1 als het freatisch oppervlak hoger gelegen is dan 1 m onder het bovenvlak van de verharding. 

6. Onderhoud van waterdoorlatende elementverhardingen 

Naargelang de ouderdom stijgt, neemt de waterdoorlatendheid af. Dit kan te wijten zijn aan 

verstoppingen of degradatie van de granulaten. Poreuze betonstraatstenen met eenzelfde ouderdom als 

straatstenen met verbrede voegen of drainageopeningen zijn minder waterdoorlatend na verloop van 

tijd. Vermoedelijk is dit te wijten aan het dichtslibben van de poriën in de straatsteen. Onderhoud is 

bijgevolg  noodzakelijk. (Van Helden, 2014) 
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6.1 Verontreinigingen 

Verontreinigingen zoals: 

  Hydrocarbonaten 

  zware metalen  

  sedimenten / zand ( vb. werkzaamheden bewoners) 

  organisch afval ( vb. afkomstig van vegetatie) 

  olie en vetten 

  opgeloste voedingstoffen en verontreinigde stoffen 

kunnen samen met het water vloeien in de constructie. Wanneer deze tijdens de infiltratie niet worden 

verwijderd of afgebroken, vormen zij een potentieel gevaar voor grond en grondwaterreserves. (Scholz 

and Grabowiecki, 2007) 

Een Nederlands proefproject door middel van monitoring van de kwantiteit en kwaliteit van het water 

van de TU Delft vergeleek het water in een straatkolk met het infiltrerende water in waterdoorlatende 

verhardingen, waarbij een peilbuis met drukmeting en datalogger werd geplaatst in een grindkoffer. De 

studie heeft aangetoond dat water stromend uit een waterdoorlatende verharding minder 

verontreinigingen bevat dan water opgevangen door een straatkolk. Het water bevat minder koper, 

fosfaat en minerale olie dan bij een traditionele verharding. Een stijging van de concentratie nikkel en 

nitraat werd waargenomen. (Clarisse and Rus, 2010) 

Ook Amerikaanse studies door middel van monitoring hebben aangetoond dat de kwaliteit van het water 

door infiltratie verbeterd. Verschillende microbacteriën en schimmels zouden voorzien in afbraak van 

oliën en andere polluenten door middel van biodegradatie. Echter zijn niet alle verhardingen en voegen 

geschikt. Vermeden moet worden dat (zware) metalen en andere verontreinigingen doorheen de 

openingen van de constructie emigreren. De olieconcentratie bij uitstroom ligt 70 tot 90% lager in 

vergelijking met het oppervlaktewater. (Beeldens, Donne and Vijverman, no date; Scholz and 

Grabowiecki, 2007) 

Hoewel de impact van vervuiling doorheen waterdoorlatende bestrating tot een minimum wordt 

gereduceerd, wordt in de Belgische literatuur het gebruik hiervan in bepaalde contexten afgeraden: 

  evenementterrein 

  het plaatsen van tenten, podia, hekwerken of attracties 

  markten 

  zwaar en dringend verkeer 

  landbouwverkeer 

  plaatsen waar oliën of vetten mogelijk zijn  

  in zones waar vaak wegenzout wordt gestrooid 
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Dit heeft het betrekking tot plaatsen waar het risico op vervuiling en/of beschadiging hoger ligt, zoals 

weergegeven in Figuur 15 en Figuur 16. Fijn materiaal mag de funderingslaag of straatlaag niet bereiken. 

Zoals reeds vermeld wordt op plaatsen waar zwaar verkeer wordt verwacht, het aanleggen van een 

waterdoorlatende verharding afgeraden om de stabiliteit niet in het gedrang te brengen. (Beeldens et al., 

2008; Ras and Rook, 2016) 

6.2 Reinigen 

Vuiligheid en verontreinigingen kunnen de poriën van de constructie binnentreden, waardoor 

verstoppingen kunnen ontstaan. Deze verstopping zal voornamelijk in de bovenste centimeters optreden. 

Het volstaat om met een veeginstallatie onder hoge druk de voegen en poriën te reinigen. (Beeldens et 

al., 2008; Weiss et al., 2015) 

 

Figuur 15: Vervuiling van verharding door bladval (Ras and Rook, 2016) 

 

 

Figuur 16: Vervuiling verharding door groenstroken (Ras and Rook, 2016) 
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6.3 Onkruidgroei 

Onkruiden op verhardingen zijn lastig te bestrijden. Bepaalde types straatstenen zijn gevoeliger voor 

onkruidvorming. Mosgroei kan bijvoorbeeld voorkomen op poreuze stenen ten gevolge van de grotere 

porositeit.  Voornamelijk zijn de eigenschappen van de straatlaag en voegvulling verantwoordelijk voor 

onkruidgroei. Een open straatlaag resulteert in minder onkruidgroei, te wijten aan het sneller afvoeren 

van water waardoor het kiemen wordt beperkt. (Beeldens, Donne and Vijverman, no date; Boonen et 

al., 2013) 

Onderzoek van het OCW op basis van beeldkwaliteit van de veronkruidingsgraad heeft echter 

aangetoond dat er geen duidelijk verband is tussen de waterdoorlatendheid en de onkruidgroei. Een 

goede keuze van de voegvulling en straatlaag is belangrijk. Onkruidgroei kan tegengegaan worden door 

enkele ontwerpkeuzes met betrekking tot de inrichting van de ruimte. Hier wordt niet dieper op 

ingegaan. (Boonen et al., 2013) 

7. Schelpen 

7.1 Opbouw schelpen 

De zeeschelpen zijn de exoskeletonen van weekdieren zoals slakken, mosselen, oesters enz. Schelpen 

beschermen het fragiele lichaam van de weekdieren tegen verschillende elementen in zee waaronder 

jagers en uitdroging. (Scientific American, 2006) 

 

Figuur 17: Schematische doorsnede van een rode Abalone schelp (Sun and Bhushan, 2012) 

 

Dergelijke schelpen hebben drie lagen en zijn hoofdzakelijk samengesteld uit calciumcarbonaat 

(CaCO3) met een kleine hoeveelheid eiwit. De chemische samenstelling van de Noorse Stroomschelp 

kan teruggevonden worden in Tabel 10. Zand, kalk en chemicaliën worden door het weekdier 
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opgenomen vanuit het water rondom hen. Deze schelpen bestaan niet uit cellen zoals de typische 

dierstructuren en vormt dan ook geen onderdeel van het levend wezen. Mantelweefsel dat zich bevindt  

onder en in contact komt met de schil scheidt eiwitten en extracellulaire mineralen af om de schil te 

vormen. Zeeschelpen groeien van binnenuit of groeien door materiaal aan de rand toe te voegen. 

Zeeschelpen moeten meegroeien om de lichaamsgroei van het weekdier te behouden. Dit groeipatroon 

resulteert in drie afzonderlijke schildlagen, weergegeven in Figuur 17: een buitenste eiwitachtig 

periosteum (ongekalkificeerd), een prismatische laag (verkalkt) en een binnenste parallel laag van nacre 

(verkalkt). (Scientific American, 2006) 

De uitbreiding van de schelp gebeurt van buiten naar binnen. De vroegere schelprand blijft als een 

groeilijn zichtbaar aan de schelp. Het groeiproces wordt sterk beïnvloed door externe factoren zoals 

seizoeninvloeden of de beschikbare hoeveelheid voedsel. De groei van een schelp gaat sneller in 

warmere perioden van het jaar en trager als het kouder is. Dit heeft geleid tot verschillende vormen en 

kleuren. (Berkhout, 1982) 

Tabel 10: Chemische samenstelling Noorse stroomschelp (Berkhout, 1982) 

Noorse Stroomschelp 

 % 

CaCo3 97,78 

SIO2 0,80 

H20 0,60 

Na 0,50 

P2O5 0,10 

SO2 0,15 

Ijzer 0,01 

Aluminium 0,01 

Cl 0,05 

7.2 Duurzaamheid van schelpen 

Het gebruik van duurzame materialen wint steeds meer aan publiek. De granulaten die worden gebruikt 

in de wegenbouw zijn natuurlijke granulaten die worden gegraven uit rivierbeddingen en groeven of 

worden bekomen tijdens het baggeren van zand en kiezelstenen. De impact op het milieu kan verkleind 

worden door hergebruik van afval of recyclage van bouwstoffen en de keuze voor duurzame materialen. 

Steeds vaker worden materialen afkomstig uit de recyclage van betonpuin, afbraak van bestaande wegen 

of asfaltpuin als fundering in wegen toegepast.  

België beschikt reeds over een kleine markt waarin schelpen worden toegepast in bouwkundige 

constructies. De voornaamste toepassing is het gebruik van schelpen als keldervloerisolatie. De vraag 

stelt zich of deze natuurlijke bron onuitputtelijk is. Schelpen zijn een belangrijke voedselbron voor 
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zowel mens als dier. Daarom moet het winnen van levende schelpenbanken vermeden worden. De 

fossiele schelpenbanken mogen daarentegen de economische vraag naar schelpen vervullen. Het 

wettelijk kader legt beperkingen tot de winningsmogelijkheden op. Dit is deels te wijten aan de strengere 

(milieu)wetgeving. De duurzaamheid wordt op deze manier gegarandeerd. (Tweede kamer der Staten 

Generaal Nederland, 2004) 

7.3 Wetgeving baggeren 

Het ontginnen5 van schelpen in Belgische water moet voldoen aan het Koninklijk besluit van 1 

september 2004 betreffende de voorwaarden en de toekenningsprocedure van concessies voor de 

exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en 

op het continentaal plat. Echter handelt de wetgeving vooral over het ontginnen van zand en grind in 

Belgische wateren. Ontginningen mogen plaatsvinden in de controlezones, sectoren of gebieden 

toegekend in het concessiebesluit. Een vergoeding wordt gevraagd op basis van het aantal ontgonnen 

kubieke meter en een aanpassingscoëfficiënt. De beschrijving van het aggregaat fossiele schelpen en de 

vergoeding hiervoor werd nog niet gedefinieerd, aangezien verscheidene jaren geleden de enige 

geïnteresseerde niet over is gegaan tot de aanvraag van een vergunning. Bijgevolg worden geen fossiele 

schelpen gewonnen in de Belgische territoriale zee. (Justitie België, 2004) 

De fossiele schelpen die in België worden toegepast in constructieve doeleinden zijn afkomstig uit 

Nederlandse wateren. De duurzaamheid van deze bouwstof wordt gevrijwaard door de Landelijke 

Beleidsnota Schelpenwinning, opgesteld in 1998 door het Nederlandse ministerie van Verkeer en 

Waterstaat. Het document beschrijft de beleidskeuzen in verband met duurzame schelpenwinning. Per 

gebied worden de hoeveelheden bepaald die gewonnen mogen worden. Vooraleer bedrijven schelpen 

kunnen winnen in de goedgekeurde gebieden moet een vergunning aangevraagd en verkregen worden. 

(Ministerie van Verkeer en Waterstaat Nederland, 1998; Tweede kamer der Staten Generaal Nederland, 

2004) 

 
 Figuur 18: Wingebied schelpen in Delta (van der Valk et al., 2017) 

                                                      
5 Informatie opgevraagd bij de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 



34 

 

De maximaal te winnen hoeveelheid schelpen hangt af van de natuurlijke aanwas en de ontwikkeling 

van de natuurlijke biotoop op de bodem. Door middel van vergunningen wordt de bescherming van flora 

en fauna gewaarborgd waarbij minimale afstanden tot kwetsbare gebieden worden opgenomen in het 

beleid. Verschillende onderzoeken werden en worden uitgevoerd om de invloeden van schelpwinning 

te bepalen. (Ministerie van Verkeer en Waterstaat Nederland, 1998; Tweede kamer der Staten Generaal 

Nederland, 2004) 

De schelpen, gebruikt in België en Nederland, worden voornamelijk gewonnen uit de Noordzee, 

Waddenzee, Zeegaten van de Waddenzee, Westerschelde en de Voordelta ( zeegebied voor de Zeeuwse 

en Zuid-Hollandse eilanden). Het wingebied in de Delta wordt weergegeven in 

 Figuur 18. (Het Schelde informatiecentrum, 1999) 

 

Figuur 19: Schelpenwingebied Waddenzee en Noordzeekustzone Nederland (van der Valk et al., 2017) 

 

In 1998 lag de quota voor schelpenwinning jaarlijks vast op 210 000 m³ in de Waddenzee, waarvan 

90 000 m³ mocht gewonnen worden binnen het PKB-gebied. In de buitendelta’s van de 

Noordzeekustzone werd  120 000 m³ toegelaten. Een overzicht van het wingebied kan teruggevonden 

worden in Figuur 19. (Ministerie van Verkeer en Waterstaat Nederland, 1998) 

Na analyse van de schelpenvoorraad, vestigingsplaats voor flora en fauna, ouderdom en natuurlijke 

productie van de schelpen werden de quota verlaagd. Dit had tot gevolg dat de beleidsnota in 2001 

gedeeltelijk werd herzien. Een spreiding over verschillende zeegaten werd in 2002 opgenomen in de 

beleidsnota om zo de effecten te minimaliseren. Na analyse van schelpenwingebieden worden de 

zeegaten Marsdiep, Vlie en het Friese Zeegat aangewezen als wingebieden. Een tweede herziening vond 

plaats in 2004. (Tweede kamer der Staten Generaal Nederland, 2004) 

Op basis van een verminderde schelpenproductie is het jaarlijkse quotum voor de periode 2005 tot en 

met 2007 verlaagd tot respectievelijk 200 000, 190 000 en 180 000 m³ per jaar in het Waddenzeegebied. 
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In de periode 2014 – 2016 werd dit aantal nog verlaagd tot 160 000 m³. Daarvan mag maximaal 80 000 

m³ gewonnen worden binnen het PKB-gebied. Deze daling is waarschijnlijk te wijten aan een afname 

van de eutrofiëring en een verhoogde watertemperatuur wat leidt tot minder broedval bij kokkels. 

Hoewel een neerwaartse tendens wordt waargenomen en aangenomen wordt dat deze verder zal dalen 

tot 130 000 m³, moet de kanttekening gemaakt worden dat de beleidsnota enkel de gebieden beschrijft 

die behoren tot de Waddenzee en de kustzone van de Noordzee( tot 50 km uit de kust). Dieper in de 

Noordzee worden geen quota opgelegd. Eveneens hangt de uiteindelijke hoeveelheid  gewonnen 

schelpen af van de vraag, voor de periode 2007 tot en met 2016 wordt deze weergegeven in Tabel 116. 

(Tweede kamer der Staten Generaal Nederland, 2004; van der Valk et al., 2017) 

Tabel 11: gewonnen schelpen 

jaartal Volume ( m³) 

2007 243.280 

2008 230.555 

2009 263.283 

2010 226.671 

1011 168.033 

2012 190.423 

2013 169.042 

2014 161.458 

2015 204.873 

2016 210.555 

 

Op7 Europees vlak werden nog geen regels opgesteld voor de fossiele ontginningen op zee, buiten de 

mariene ruimtelijke planning en de milieuaspecten van de aanvraag. De nationale regels hieromtrent 

moeten wel passen binnen de bepalingen van het Zeerecht van de verenigde Naties.  

7.4 Ontginningsmethoden van fossiele schelpenbanken 

De weekdieren sterven in de zee waarbij de schelpen loskomen. De schelpen vergaan niet en zakken 

naar de bodem van de zee. De stroming van de zee leidt de schelpen naar zeegeulen, waar de schelpen 

zich verzamelen in schelpenbanken. De zeebodem is echter constant in beweging en zorgt voor de 

verplaatsing van de banken. Hierdoor is de locatie van de banken lastig te bepalen voor zowel de vissers 

als de autoriteiten. (Het klokhuis, 2012) 

                                                      
6 Informatie opgevraagd bij Noordzeeloket 

7 Informatie opgevraagd bij de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 



36 

 

Twee methodes worden toegepast door gespecialiseerde bedrijven om de schelpen uit zee te winnen. 

Schelpen die zich aan het oppervlak van de zeebodem of schelpenbanken bevinden, worden via 

sleephopperzuigen op het baggerschip gebracht. Een principetekening wordt weergegeven in Figuur 20. 

Zuigbuizen worden langzaam varend over de bodem voortgesleept waarbij de schelpen als het ware 

door een stofzuiger worden opgezogen door de sleepkop. (Het klokhuis, 2012) 

De tweede methode, steekhopperzuigen genoemd, brengt de schelpen die zich diep in de bodem onder 

lagen zand en klei bevinden naar het oppervlak. Een principetekening wordt weergeven in Figuur 21. 

De buis zuigt zich een weg doorheen de zand- of kleilaag en de schelpenlaag. Hierdoor ontstaat een V-

vormige geul. De natuurlijke stroming van het water vult de putten terug op. (Het klokhuis, 2012) 

 

Figuur 20: Sleephopperzuiger(Het klokhuis, 2012) 

 

Figuur 21: Steekhopperzuiger (Het klokhuis, 2012) 
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Beide methodes hebben een invloed op de uiteindelijke functie van de gedolven schelpen. Schelpen 

toegepast voor het isoleren van kruipruimtes en drainage worden voornamelijk gewonnen via het 

sleephopperzuigen. Via deze methode worden ‘schone schelpen’ bekomen, zonder aanklevende grond. 

Steekhopperzuigen heeft als gevolg dat een deel van de grond mee opgezogen wordt. Deze aanklevende 

grond kan verwijderd worden, maar kan eveneens in geval van kleibodems tot het product kleischelpen 

leiden. Kleischelpen zijn geschikt voor het aanleggen van wandelpaden, fietspaden en parkeerterreinen. 

Eenmaal aan boord gebracht worden de schelpen gezeefd en gewassen, zoals afgebeeld in Figuur 22. 

Overbodige elementen, water, grond en te kleine schelpen worden terug in het water geloosd. Aan land 

aangekomen, kunnen de schelpen gespoeld, gesorteerd, gezeefd en gedroogd worden. Sommige 

producenten breken of vergruizen de schelpen afhankelijk van de toepassing. (Het klokhuis, 2012) 

 

Figuur 22: Zeefproces op het schip (Het klokhuis, 2012) 

 

7.5 Levende Schelpen 

Naast het voeden van zeewezens worden deze organismes opgevist en vormen ze een multi-billion 

dollarindustrie binnenin de wereldwijde commerciële visserijsector. Echter worden de mee opgeviste 

schelpen als afval beschouwd. Schelpen vormen ongeveer 33% van de totale massa van de weekdieren. 

Wereldwijd genereert deze voedingsindustrie meer dan 1 miljoen ton afval aan schelpen. (Martínez-

García et al., 2017; Narita and Rehdanz, 2017) 

Tweekleppige weekdieren vertegenwoordigen bijna 10% van de totale visserij. In 1950 bedroeg de 

productie van deze organismen bijna één miljoen ton. De daarop volgende 60 jaren nam deze toe tot 

ongeveer 14,6 miljoen ton per jaar. Grote producerende landen zijn Verenigde Staten van  Amerikaa, 

Thailand, Spanje, Frankrijk, China en Japan waaronder China de grootste is, gevolgd door Japan en de 

Verenigde Staten van Amerika. (Martínez-García et al., 2017) 

De meeste Europese landen produceren gemiddeld minder dan 10 000 ton weekdieren per jaar over de 

periode 2001-2010. Nederland, Spanje en Frankrijk vormen de uitzondering waarbij de productie boven 

de 100 000 ton bedraagt. De totale productie van weekdieren in Europa wordt geschat op 717 700 ton. 
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Het spreekt voor zich dat ook hier voor een duurzame ontwikkeling in de visserij verschillende 

wetgevingen bestaan. (Narita and Rehdanz, 2017) 

8. Toepassingen met schelpen 

8.1 Kleischelpen 

Kleischelpen zijn grove schelpen die gebruikt worden voor wandel- en fietspaden of parkeerplaatsen. 

De halfverharding is opgebouwd door losse stukken basismateriaal, namelijk de schelpen (kalk), die 

door middel van de zuivere klei uit de Noordzee gebonden wordt. De kleischelpen bieden een lange 

levensduur waarbij de onderhoudskost wordt beperkt tot oppervlakkige reparaties. Echter moet rekening 

gehouden worden met het feit dat scherpe kanten het risico op platte banden bij fietsers vergroot.  

Kleischelpen komen voor in twee types (Decuypere et al., 2011; BetonInfra, 2013): 

  het eerste type wordt op zee gewonnen met behulp van steekhopperzuigen waarbij de schelpen 

reeds met klei van de zeebodem omgeven zijn. Dit type bevat een vrij hoog gehalte aan 

chloorionen 

  het tweede type, BSB-kleischelpen, wordt bekomen door schone klei met gewassen schelpen te 

mengen. 

 

Figuur 23: Opbouw schelpenpaden (Decuypere et al., 2011) 

 

Kleischelpen worden aangelegd in een dikte van 20 of 13 cm. Na het walsen, zorgt de mechanische 

verdichting voor een toplaag van 15 of 10 cm.  Standaardstructuren met en zonder fundering worden 

weergeven in Figuur 23. (Decuypere et al., 2011) 



39 

 

8.2 Gebroken Schelpen 

Gebroken schelpen – mengeling van schelpen met het loskorrelig materiaal grit – worden ingezet bij 

herstellingen en onderhoud van bestaande paden. Het materiaal wordt ook gebruikt voor tuindecoraties. 

(Heicom, no date) 

8.3 Schone Schelpen 

Toepassingen - zowel in België als Nederland terug te vinden – zijn (Heicom, no date; IVAM and 

Fraanje, no date; DHV, 1996; Erenstein, 2012; Ecoverbo, 2018): 

  Isolatie en vochtwering onder woningen 

  Fiets- en wandelpaden 

  Oeverbescherming 

  Stabiliseren van oevers en talud 

  Broedplaats in vogel(rust)gebieden 

  Drainage 

  Opvulling onder houten roostering 

  Opvulling of bedkking van infiltratiebekken en wadi’s 

  Egalisatie en drainagelaag onder kunstgras 

De laatste jaren doet zich een trend voor waarbij onderzoek wordt gedaan naar de toepasbaarheid van 

schelpen in (drainerend) beton. (Kelley, 2009; Yang et al., 2010; Nguyen et al., 2013; Martínez-García 

et al., 2017; Varhen, Carrillo and Ruiz, 2017) 

8.3.1 Kelderisolatie 

Eén van de voornaamste toepassingen in België is het gebruik van schelpen als isolatielaag in 

(kruip)kelders. Deze laag vervat vier functies binnen de woning (IVAM and Fraanje, no date): 

  Vochtwering 

  Stankwering 

  warmte isolatie 

  lichtgewicht opvulmiddel 

De voornaamste functie is het verhogen van de warmteweerstand om het energieverlies doorheen het 

vloerpakket te beperken. De niet-capillaire eigenschappen vormen een natuurlijke barrière waarbij 

verdamping van vocht naar de bovenliggende lagen wordt vermeden. Bijgevolg wordt een normale 

relatieve vochtigheid in de kelderruimte alsook in de woning bekomen. Samen met een afname van het 

aantal allergenen in de woning hebben schelpen een positief effect op het binnenklimaat. De 
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schelpenlaag behoeft geen onderhoud en kent als bodemafsluiter een vrijwel onbeperkte levensduur. 

(IVAM and Fraanje, no date; DHV, 1996) 

 

Figuur 24: schelpen als bodemafsluiter (Ecoverbo, 2017) 

 

De vochtweerstand (dampdiffusiecoëfficient: !"#$) en warmtegeleiding (warmtegeleidingscoëfficient: 

%�"&'()$) van schelpisolatie worden mede bepaald door het formaat van de schelpen. De lucht tussen 

de holtes van de schelpen vormt de isolerende factor. Een groter formaat van de schelpen leidt tot een 

betere thermische warmteweerstand, maar heeft in tegenstelling een kleinere vochtweerstand tot gevolg. 

De minimale dikte van de isolatielaag bedraagt 25 cm boven de maximale grondwaterstand. Echter moet 

ook hier rekening worden gehouden met het inklinken van de schelpen en noodzaakt de aanleg van een 

overhoogte. Een voorbeeld van het gebruik van schelpen als bodembedekking kan teruggevonden 

worden in Figuur 24. (IVAM and Fraanje, no date; DHV, 1996) 

8.3.2 Schelpen als thermische isolatie onder dekvloeren 

Het WTCB heeft op vraag van de leverancier – deze masterproef maakt gebruik van dezelfde schelpen 

-  de drukspanning beproefd van schelpen op basis van de norm NBN EN 826. De norm NBN EN 826 

beschrijft de druksterkte van isolatiematerialen. De proefopstelling wordt weergegeveven in Figuur 25. 

De onverdichte proefstukken werden met een constante snelheid van 30 mm/min belast tot een relatieve 

vervorming van 10% of tot de maximale vijzeldruk werd bereikt. De vijzeldruk werd verdeeld over een 

oppervlakte van 40 cm op 40 cm. De test werd vijfmaal herhaald, waarbij de resultaten te bezichtigen 

zijn in Grafiek 1.(WTCB, 2015)  

Een gemiddelde maximale drukspanning van 122 kPa bij een maximale vijzeldruk van 20 kN werd 

bereikt voor de fractie 3-15 mm overeenstemmend met een gemiddelde relatieve vervorming van 

10,29%. Het gedrag bij hogere belastingen werd onderzocht door gebruik te maken van een pers van 50 

kN. De spanning bij 10% vervorming bedroeg 127 kPa en de maximale spanning van 188 kPa werd 

bekomen bij een maximale vervorming van 15,08%. Uit Grafiek 1 kan afgeleid worden dat de kracht 

stijgend is. Een breuk wordt vermeden doordat het materiaal compacter wordt en de horizontale 
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vervorming wordt vermeden omwille van de proefopstelling. Een grotere druksterkte wordt bekomen 

naarmate de schelpen meer gebroken zijn. (WTCB, 2015) 

 

 

Figuur 25: Proefopstelling drukproef (WTCB, 2015) 

 

 

Grafiek 1: Vervorming in functie van de druk voor schelpen Ecoschelp 3 – 15 mm (WTCB, 2015) 

 

De randvoorwaarden waarbij de horizontale uitzetting wordt verhinderd speelt een belangrijke rol t.o.v. 

de druksterkte. Het WTCB raadt aan om een betonnen draagvloer te voorzien wanneer schelpen zouden 

worden toegepast als thermische isolatie onder de dekvloer. De vervormingen bij toepassingen voor 

woningen en burelen – respectievelijk 2 en 3 kN op een oppervlakte van 5 cm x 5 cm op het bovenvlak 

- komen overeen met 7 tot 60 mm voor een laag schelpen met een dikte van 25 tot 40 cm. (WTCB, 

2015) 
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8.3.3 Schelpen als fundering in lichte houtconstructies 

Tim Lefevre en Stijn Verhaegen onderzochten de toepassing van schelpen voor lichte houtconstructies. 

Allereerst werd de E-modulus bepaalt aan de hand van een aangepaste oedometerproef op een vierkantig 

monster met afmetingen 20 cm op 20 cm en een hoogte van 30 cm. De proefopstelling wordt 

weergegeven in Figuur 26: Proefopstelling aangepaste oedometerproef (Lefevre and Verhaegen, 

2017)Figuur 26. De literatuurstudie uitgevoerd door beide heren onderscheidt 4 zones die kunnen 

optreden bij verbrijzelbare gronden (Lefevre and Verhaegen, 2017):  

  zone 1: de grondkorrels breken niet, de grond gedraagt zich zoals een niet-verbrijzelbare grond 

  zone 2: ruwheidsschade treedt op. Kleine fragmenten van de korrels breken af, maar de korrels 

worden niet verbrijzeld. 

  zone 3: de grondkorrel verbrijzelen. De zettingen zijn groter dan bij niet-verbrijzelbare grond 

  zone 4: verdere ruwheidsschade en verbrijzeling treedt op. De grond gedraagt zich stilaan terug 

zoals een niet-verbrijzelbare grond. 

 

Figuur 26: Proefopstelling aangepaste oedometerproef (Lefevre and Verhaegen, 2017) 
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De berekening van de elasticiteitsmodulus gebeurt bij vier droge schijnbare volumemassa’s, waarbij de 

resultaten kunnen teruggevonden worden in Tabel 12. De schelpen werden verdicht, gebruikmakend 

van een trilplaat waarop gewicht werd geplaatst. De hoogste beproefde schijnbare volumemassa levert 

de hoogste elasticiteitsmodulus. Het verloop van de proef wordt weergegeven in Grafiek 2. 

Tabel 12: elasticiteitsmodulus schelpen bij verschillende dichtheden (Lefevre and Verhaegen, 2017) 

E-modulus 

(kN/m²) 

817 kg/m³ 866 kg/m³ 900 kg/m³ 1000 kg/m³ 

Zone 1 3623 3046 2914 4643 

Zone 2 2214 1993 1863 3439 

Zone 3 1728 1850 2619 3020 

 

Het verder verdichten tot een hogere droge schijnbare massa werd hier niet verder onderzocht. Dit is 

enerzijds te wijten aan het ontbreken van een trilplaat zoals gebruikelijk op een werf, anderzijds werd 

niet verder verdicht omdat de waterdoorlatendheid en de capillariteit niet kon beproefd en gegarandeerd 

worden. Een vierde zone werd niet aangetroffen wegens het bereiken van de limiet van de vijzel. 

(Lefevre and Verhaegen, 2017) 

 

Grafiek 2: zetting in functie van de spanning bij een schijnbare volumemassa van 1000 kg/m³ (Lefevre and Verhaegen, 

2017) 

 

Daarnaast werd een directe afschuifproef uitgevoerd om de hoek van de inwendige wrijving te bepalen. 

Een grondmonster van 20 cm op 20 cm en een hoogte van 20 cm werd getest. Uit de proef kon afgeleid 

worden dat schelpen zich gedragen als los zand. Tussen de schelpen is geen cohesie aanwezig. De curves 

vertonen een trilineair verloop. Dit kan verklaard worden door het verbrijzelbare gedrag van de schelpen. 

Uit de zeefproeven werd afgeleid dat de schelpen breken in relatief grote stukken. (Lefevre and 

Verhaegen, 2017) 
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Tabel 13: Hoek van de inwendige wrijving bij verschillende schijnbare volumemassa’s (Lefevre and Verhaegen, 2017) 

 800 kg/m³ 900 kg/m³ 1000 kg/m³ 

Deel 1 19,73° 16,22° 30,11° 

Deel 2 33,75° 36,38° 33,86° 

Deel 3 36,69° 38,94° - 

Verwacht werd dat de hoek van de inwendige wrijving zou stijgen naarmate de dichtheid toenam. Uit 

de resultaten, raadpleegbaar in Tabel 13, kan afgeleid worden dat er geen verband bestaat tussen de 

verdichtingsgraad en de hoek van de inwendige wrijving. (Lefevre and Verhaegen, 2017) 

Uit het onderzoek werd afgeleid dat schelpen kunnen gebruikt worden voor lichte houtconstructies, maar 

bij traditioneel metselwerk is dit enkel mogelijk als de schelpen worden omgeven door zandgrond. Zand 

heeft een grotere elasticiteitsmodulus dan de schelpen in tegenstelling tot leem en klei. Tabel 14 toont 

een overzicht van de berekende lasten die op de fundering kunnen geplaatst worden bij een maximale 

vervorming van 50 mm. (Lefevre and Verhaegen, 2017) 

Tabel 14: toelaatbare lasten bij een maximale vervorming van 50 mm (Lefevre and Verhaegen, 2017) 

 Oppervlakte 
last (kN/m²) 

Lijnlast  

(kN/m) 

Zand 43 70 

Leem 14 16 

klei 13 15 

 

Ecoverbo heeft reeds een project, weergegeven in Figuur 27 en Figuur 28, uitgevoerd in Schulle 

(Limburg, België) waarbij schelpen werden toegepast als fundering voor een lichte houtconstructie.  
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Schelpen in waterdoorlatend beton 

Schelpen in waterdoorlatend beton vormen deel van het toekomstig onderzoeksgebied en zullen in een 

apart hoofdstuk worden besproken. 
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8.4 Aanleg van schelpen 

Schelpen worden voornamelijk vervoerd in drogestoffenwagens. Hierbij worden ze gespoten of 

geblazen met behulp van een luchtverplaatsingssysteem. Deze methode is geschikt voor moeilijk 

bereikbare plaatsen zoals kruipkelders en zal worden toegepast voor isolatie- en drainageopdrachten. 

Schelpenpaden worden aangelegd met enerzijds een sleepbak, weergegeven in Figuur 29, die 

voortgetrokken wordt door een kraan, anderzijds door een speciale schelpendoseerinrichting, 

weergegeven in Figuur 30. Wanneer gebruik gemaakt wordt van de sleepbak moet de toplaag nog 

worden gewalst. Beide manieren zorgen voor een egale laag met gelijke dikte. Bij de aanleg van 

onderfundering en fundering kan eenvoudig gebruik gemaakt worden van het ter plaatse storten met 

behulp van vrachtwagens. 
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9. Schelpen in waterdoorlatend beton 

De vis- en voedingsindustrie produceert jaarlijks één miljoen ton aan lege schelpen die als afval worden 

beschouwd. Een tendens doet zich voor waarbij wordt onderzocht of deze schelpen een goedkoop 

alternatief kunnen vormen om de (schaarse) natuurlijke granulaten toegepast in beton te vervangen. Een 

literatuurstudie wordt uitgevoerd om de eigenschappen en invloed van deze schelpen te onderzoeken.  

9.1 Samenstelling schelpen 

Oester-, scallop-, mossel-, cockle, crepidula en clam schelpen werden reeds onderzocht in 

betonsamenstellingen. Een afbeelding van desbetreffende schelpen kan teruggevonden worden in Tabel 

15. (Yang et al., 2010; Kuo et al., 2013; Nguyen et al., 2013, 2017; Olivia, Mifshella and Darmayanti, 

2015; Martínez-García et al., 2017; Olivia, Oktaviani and Ismeddiyanto, 2017; Varhen, Carrillo and 

Ruiz, 2017) 
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Tabel 15: Afbeelding van de schelpen met vermelding van onderzoekers 

Crepidula (Nguyen et al., 2017)  

 

 

Peruvian scallop (Varhen, Carrillo 

and Ruiz, 2017) 

 

Scallop (Nguyen et al., 2017) 

 

  

Mussel (Martínez-García et al., 
2017) 

 

  

Queen scallop (Nguyen et al., 2017)  

 

Clam (Olivia, Oktaviani and 
Ismeddiyanto, 2017) 

  

Schelpen kunnen teruggevonden worden in natuurlijke granulaten (grind, zand enz.) die worden 

gebaggerd nabij rivieren of zee. De norm EN 12620+A1 (2004) bespreekt de eigenschappen waaraan 

granulaten toegepast in beton moeten voldoen. Eisen aan het toelaatbare schelpengehalte worden hierin 

niet gesteld, wel worden drie categorieën teruggevonden, weergegeven in Tabel 16. Dit laat de ingenieur 

toe hier zelf een invulling aan te geven. Ook in de Verenigde Staten wordt geen maximaal 

schelpengehalte vooropgesteld. 

Tabel 16: Categoriën schelpengehalte 

Schelpengehalte% Categorie SC 

<= 10 SC10 

>10 SCDeclared 

Geen vereiste SCNR 

Een onderscheid wordt in deze literatuurstudie gemaakt tussen beton waarbij schelpen deel uitmaken 

van de granulaten en beton waarbij een deel van het cement wordt vervangen door schelpenpoeder. 

Daarnaast kunnen schelpen worden toegepast in mortel.  Tabel 17 weergeeft voor de bestudeerde  

onderzoeken de toepassing van schelpen en het soort schelpen. 
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Tabel 17: Toepassing naargelang onderzoek en soort schelpen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 18: CaO-gehalte naar gelang onderzoek en soort schelpen (Mo et al., 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

De schelpen worden voornamelijk gevormd uit natuurlijk calciumcarbonaat (CaCO3). De chemische 

samenstelling is vergelijkbaar met kalksteen waarbij calciumoxide (CaO) het hoofdbestanddeel vormt. 

Tijdens het verhitten van de schelpen wordt CaCO3 omgezet in CaO. Calciumoxide speelt een 

belangrijke rol in de toename van de sterkte en de dichtheid van beton.  

Tabel 18 weergeeft voor de verschillende soorten en onderzoeken het gehalte CaO. (Yoon et al., 2003; 

Olivia, Mifshella and Darmayanti, 2015; Mo et al., 2018) 

schelpen Literatuur Soort vervanging 

 

oesters 

Yoon et al. Fijn granulaat 

Yang et al. Fijn granulaat 

Kuo et al. Fijn granulaat 

Ez-Zaki et al. Mortel 

Mussel Martinez-Garcia et al. Fijn en grof granulaat 

Cockle Olivia et al. Cement 

Olivia et al. Cement 

clam Olivia et al. Cement 

scallop Varhen et al.  Fijn granulaat 

Nguyen et al. Fijn granulaat 

Queen scallop Cuadrado-Rica et al. Fijn granulaat 

Nguyen et al. Fijn granulaat 

Crepidula Nguyen et al. Fijn granulaat 

Schelpen literatuur CaO(%) 

oesters Yoon et al. 52.9 

Yang et al. 51.1 

Kuo et al. 77.8 

Ez-Zaki et al. 48.0 

Cockle Olivia et al. 51.6 

Olivia et al. 51.9 

clam Olivia et al. 67.7 
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9.2 Onzuiverheden en behandelingen 

Zout- en chloride ionen zijn schadelijk voor het beton. Agressieve zouten breken de cementsteen af, 

terwijl de chloride-ionen een snellere aftakeling (corrosie) van de wapening, voorsprangstrengen of 

andere metalen delen tot gevolg hebben. Daarnaast kan een hoog sulfaat gehalte resulteren in 

uitzettingsreacties. Calciumsulfaat is noodzakelijk omdat deze de functie van bindingsregelaar uitvoert. 

Echter moet het gehalte ervan strikt beperkt blijven om te voorkomen dat zich expansief 

Calciumsulfoaluminaat, ettringiet genoemd, vormt. In deze scriptie wordt alleen de Europese  en 

Belgische wetgeving in rekening gebracht. (Belgische BetonGroepering, 2013; Martínez-García et al., 

2017; Varhen, Carrillo and Ruiz, 2017) 

De norm EN 12620+A1 (2008) legt geen limieten voor een maximaal chloridegehalte van de granulaten.  

In de Belgische norm NBN B 15-001 (2004) worden eisen gesteld aan het chloridegehalte voor de 

volledige samenstelling van het beton. Chloridegehalteklassen worden meegedeeld in functie van de 

toepassing, weergegeven in Tabel 19. (Bureau voor normalisatie, 2008, 2013) 

Tabel 19: Chloride gehalte klassen volgens NBN B 15-001:2004 (Bureau voor normalisatie, 2013) 

 Chloride 
gehalte 

klasse 

Maximum Cl- -gehalte 
in% van de cementmassa 

Beton dat geen wapening of andere metaalgedeelten bevat Cl 1.0 1.0  

Beton dat wapening of andere metaalgedeelten bevat Cl 0.40 0.40 

Beton met voorspanwapening Cl 0.20 0.20 

 

Het zuuroplossend sulfaatgehalte kan bepaald worden volgens de norm EN 1744-1(1998), waarbij de 

categorieën worden weergegeven in Tabel 20. Gebruikmakend van hoogovenslak worden andere eisen 

vermeld. Opgelegd kan worden om het sulfaatgehalte van de granulaten te beperken tot: 

  2% van de massa zwavel bij hoogovenslak 

  1% van de massa zwavel bij granulaten uitgezonderd hoogovenslak 

Tabel 20: Zuuroplossend sulfaatgehalteklassen volgens EN 12620+A1 (Bureau voor normalisatie, 2008) 

 Maximum SO3 in% Categorie AS 

SO3 <=2 AS0.2 

 <=8 AS0,8 

 >8 ASDeclared 
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De aanwezigheid van organisch materiaal wordt bepaald volgens de norm EN 1744-1+A1 (2013). Twee 

testen zijn hier voorhanden, namelijk de natriumhydroxide test8 en de fulvo zuurtest9. Geëist wordt dat 

de invloed hiervan moet beperkt worden tot: 

- Een maximale stijging van de uithardingstijd met 120 minuten 

- Een maximale daling van de treksterkte met 20% na 28 dagen. 

Nguyen et al. (2017) rapporteerden dat het gehalte aan chloride ionen en het organisch gehalte, bepaald 

volgens EN 1774-1+A1, voor de crepidula en scallop schelpen (fractie 2-4 mm) respectievelijk 0.055-

0.096% en 1.01-1.87% bedroeg. Voor het gebruik van mosselschelpen werden door Martinez-Garcia et 

al. (2017) een chloride ionen gehalte en een organisch gehalte van 0.28-0.51 en 0.247-2.150% 

vastgesteld. Wanneer de chloridegehaltes worden vergeleken met de norm blijkt dat de waarden van 

Nguyen et al. (2017) de eisen voor gewapend beton (0,40%) overschrijden, maar voldoen om in 

ongewapend beton toegepast te worden, zolang de optelling met het chloride gehalte van de overige 

bestanddelen van de betonsamenstelling minder dan 1% bedraagt. Het gebruik van schelpen in hoge 

sterktebeton, zoals voorgespannen of gewapend beton, vraagt extra aandacht met betrekking tot deze 

onzuiverheden. Varhen et al. (2017) weerden de fractie kleiner dan 1 mm en vonden dat het chloride 

gehalte en organisch gehalte respectievelijk 0.014 en 1.03 bedroeg. Het chloride ionengehalte werd 

bepaald volgens ACI 222R en bedroeg minder dan 0.06% geëist in dit document. Nguyen et al. (2017), 

Martinez-Garcia et al. (2017) en Varhen et al. (2017) concludeerden dat het organisch gehalte een 

invloed heeft op de sterkte van het beton en hierdoor niet voldoen aan de eis gesteld in de Europese 

norm 12620+A1 (2004). De Druksterkte van de beproefde betonsamenstellingen worden later 

besproken. 

Daarnaast moet volgens Yoon et al. (2003) rekening gehouden worden met het zoutgehalte (0.35%) in 

oesterschelpen en wordt aangeraden het gebruik van oesterschelpen te beperken tot 20% om zoutschade 

te vermijden. In het onderzoek van Varhen et al. (2017) (peruvian scallop) bedroeg het zoutgehalte 

0.067% na wassen. Het sulfaatgehalte bedroeg 0.0146% en ligt in dezelfde grootorde als het gebruikte 

gravel (0.0119%). 

Wassen van schelpen resulteert in een afname van het zoutgehalte. Verhitten of calcineren verwijdert 

het organisch materiaal en overtollig water. De behandelingen van de schelpen voor de verschillende 

onderzoeken wordt weergegeven in Tabel 22. Chiou, Chen and Li, (2014) detecteerden een afname van 

het chloride ionengehalte van 3.70% tot 1.34% wanneer oesterschelpen werden verhit met een 

temperatuur van 650° C. Vervolgens werden de schelpen gebroken in de gewenste fracties of verpulverd 

bij gebruik als poeder in cement. Het breken van schelpen zorgt voor een rondere vorm van het granulaat 

                                                      
8 Test met een 3% oplossing natriumoxide waarbij de aanwezigheid van humus wordt onderzocht. 
9 Test waarbij fulvinezuren worden opgespoord met verdund zoutzuur. 
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in vergelijking met de vlakke, scherpe vorm van ongebroken schelpen. Tabel 22 weergeeft de 

verschillende fracties in de onderzoeken alsook de betonsamenstelling. (Mo et al., 2018) 

9.3 Schelpen als granulaat  

Voornamelijk worden gebroken schelpen tot 6 mm toegepast die ofwel het zand, ofwel de fijne 

granulaten vervangen. Volle schelpen met maximale afmetingen tussen de 16 en 25 mm worden 

toegepast als grove granulaten. (Mo et al., 2018) 

9.3.1 Schijnbare volumemassa 

Beton waarbij schelpen worden toegepast kunnen beschouwd worden als lichtbeton waarbij de 

schijnbare volumemassa zich bevindt tussen 1800 en 2000 kg/m³. (Nguyen et al., 2013) 

Hoewel de schijnbare volumemassa van zeeschelpen deze van normale granulaten benadert, verzorgt de 

insluiting van lucht een afname in schijnbare volumemassa van het beton. De luchtgehaltes bij 

verschillende vervangingsgraden wordt weergegeven in Tabel 21. Een verhoogde insluiting van lucht 

valt volgens Cuadrado-Rica et al. (2016) te verklaren door de vlakke en scherpe vorm alsook het gehalte 

organisch materiaal. Varhen et al. (2017) daarentegen vonden geen significante toename van de 

ingesloten lucht tot 60% vervanging van de fijne granulaten. De fijne fractie van de schelpen onder 1 

mm werd in dit laatste onderzoek uit de samenstelling verwijderd, waardoor bijgevolg het gehalte aan 

organisch materiaal afnam.  

Tabel 21: Luchtgehalte 

 

Een tweede oorzaak van de afname in schijnbare volumemassa kan gevonden worden in een slechtere 

verdichting van het beton. Onvoldoende verdichten heeft een negatieve invloed op de binding tussen de 

verschillende componenten. Verhoging van de vibratietijd reduceert de afstand tussen de granulaten 

door het verwijderen van het dun laagje cementpasta, waardoor een fragiele matrix wordt bekomen. 

Nguyen et al. (2013) bekwamen de hoogste druksterkte voor Crepidula schelpen wanneer werd verdicht 

in drie lagen bij een optimale druk van 7,4 kPa. De aanwezigheid van de schelpen blijkt volgens 

Martinez-Garcia et al. (2017) een effect te hebben op de  efficiëntie van het verdichten met een triltafel. 

De verdichting met een vibratietafel voorziet een niet uniforme verdichting in de hoogte.  

Literatuur 

 

Fractie 

(mm) 

Luchtgehalte bij bepaalde 

vervangingsgraad(%) 

Soort schelpen 

0% 20% 40% 60% 

Kuo et al. (2013) <4.75 4.5 5.3  5.3 Oesters 

Cuadrado-Rica et 
al. (2016) 

<5 1.0 2.5 6.8 5.8 Queen scallop 

Varhen et al. (2017) 1.19-4.754 1.3 1.2 1.3 1.3 Peruvian scallop 



5
1
 

 

T
a
b
el

 2
2
: 
B

et
o
n

sa
m

en
st

el
li
n

ge
n

 

O
n

d
er

zo
ek

er
s 

T
y

p
e 

ce
m

en
t 

g
ra

n
u

la
a

t 
sc

h
el

p
en

 
W

a
te

r 
w

/c
 

V
er

v
a

n
g

in
g

sg
ra

d
en

 

 

B
eh

a
n

d
el

in
g
 

Z
a

n
d

 

(r
el

a
ti

ev
e 

d
ic

h
th

ei
d

) 

F
ij

n
 

(r
el

a
ti

ev
e 

d
ic

h
th

ei
d

) 

G
ro

f 

(r
el

a
ti

ev
e 

d
ic

h
th

ei
d

) 

so
o
rt

 
F

ra
ct

ie
 

(r
el

a
ti

ev
e 

d
ic

h
th

ei
d

) 

(M
a

rt
ín

ez
-

G
a

rc
ía

 
et

 
a
l.

, 

2
0
1
7

) 

C
E

M
 

II
/A

-M
(V

-L
) 

4
2
,5

 R
 

6
%

 v
li

eg
as

 

2
0
%

 k
al

k
st

ee
n

 

S
C

: 
3
6

0
 k

g
 

N
S

C
: 

2
2
5

 k
g
 

0
-4

 m
m

 (
2

.6
7

) 

   S
C

: 
1
1

6
1

.6
6

 k
g
 

N
S

C
: 

1
3
2
2

.4
6
 

4
–
1
6

 m
m

 (
2

.6
1

) 

   S
C

: 
5
6

3
,8

6
 k

g
 

N
S

C
:5

0
2

.3
0
 

1
0
–
2

0
 

m
m

 

(2
.6

6
) 

m
o
ss

el
sc

h
el

p
en

 
0

-1
 

m
m

 (
2

.7
3

) 

1
-4

 m
m

 (
2

.6
5

) 

4
-1

6
 m

m
 (

2
.6

2
) 

 

1
8
0

,0
0

 k
g
 

     S
C

: 
0

.5
0
 

N
S

C
: 

0
.7

5
 

 
W

as
se

n
 

V
er

h
it

te
n

 
v
o
o
r 

3
0

 
m

in
u
te

n
 

o
p
 

1
3
5

° 
C

el
si

u
s 

(N
g

u
y

en
 
et

 
a
l.

, 

2
0
1
3

) 

C
E

M
 I

 5
2

,5
 R

 

3
0
1

 k
g
/m

³ 

0
-4

 
m

m
 

(2
,6

2
) 

7
2
,6

 k
g
/m

³ 

4
-6

,3
 

m
m

 

(2
,7

4
) 

1
4
5
2

,3
 k

g
/m

³ 

 
C

re
p

id
u
la

 
1

–
 4

 m
m

 (
2

,7
1

) 

4
-6

,3
 m

m
 (

2
,7

3
) 

9
2
.7

 k
g
/m

³ 
0

,3
0
 

0
/2

0
/4

0
/6

0
 

w
as

se
n

 

(N
g

u
y

en
 
et

 
a
l.

, 
2

0
1
7

) 
C

E
M

 I
 5

2
,5

 R
 

3
0
1

 k
g
/m

³ 

T
ar

g
et

: 
1

5
 M

p
a 

0
-4

 m
m

 

 1
1
0

 k
g
/m

³ 

G
ra

n
u

la
at

 
2
/6

,3
 

m
m

 

 1
5
7
4

 k
g
/m

³ 

 
C

re
p

id
u
la

 

Q
u

e
en

 s
c
a
ll

o
p
 

sc
a
ll

o
p
 

2
-4

 m
m

 
1

1
1

 k
g
/m

³ 
0

,3
7
 

6
0
 

w
as

se
n

 

(V
a

rh
en

, 

C
a

rr
il

lo
 

a
n

d
 

R
u

iz
, 
2
0

1
7

) 

P
o
rt

la
n

d
 c

em
en

t 
M

S
 

 T
L

2
1

- 
3

9
1

,4
5
 

T
L

2
8

 –
 5

0
2
.2

2
 k

g
 

T
L

 3
2

 -
5
3

4
,1

5
 

0
-4

.7
5

 m
m

 

(2
.5

3
) 

T
L

2
1

: 
6

2
9

.3
4
 

k
g
/m

³ 

T
L

2
8

: 
5

0
9

.3
5
 

k
g
/m

³ 

T
L

3
2

: 
4

3
7

.2
6
 

k
g
/m

³ 

 
<

 2
5

,4
 m

m
 

(2
,7

6
) 

T
L

2
1

: 
1

1
0
0

.2
2
 

k
g
/m

³ 

T
L

2
8

: 
1

1
0
3

.5
0
 

k
g
/m

³ 

T
L

3
2

: 
1

1
6
3

.9
4
 

k
g
/m

³ 

P
e
ru

v
ia

n
 

S
ca

ll
o
p
 

1
.1

9
-4

.7
5
 (

2
,5

7
) 

  T
L

2
1

: 

2
1
5

.3
0

 k
g
 

T
L

2
8

: 

2
2
6

,0
0

 k
g
 

T
L

3
2

: 

2
1
9

.0
0

 k
g
 

  T
L

2
1

:0
.5

 

 T
L

2
8

:0
,4

5
 

 T
L

3
2

:0
.4

1
 

0
-5

-2
0

-4
0

-6
0
 

w
as

se
n

 

g
ed

ro
o
g
d

 
in

 
d

e 

zo
n

 

(C
u

a
d

ra
d

o
-

R
ic

a
 

et
 

a
l.

, 
2

0
1
6

) 

C
E

M
 I

 5
2

.5
 R

 

T
ar

g
et

 3
0

 M
P

a 

G
eb

ro
k

en
 z

an
d
 

0
-4

 m
m

 

(2
.6

9
) 

4
-1

0
 m

m
 

(2
.6

9
) 

1
0

-2
0
 m

m
 

(2
.6

9
) 

Q
u

e
en

 s
c
a
ll

o
p
 

0
-5

 m
m

 (
2

.6
4

) 
 

0
.6

0
 

2
0
/4

0
/6

0
 

w
as

se
n

 

V
er

h
it

te
n
 

to
t 

5
0
0

 °
 C

el
si

u
s 

(Y
a

n
g

 
et

 
a
l.

, 

2
0
1
0

) 

C
E

M
 t

y
p

e 
I,

 W
1

7
5
 

3
8
9

 k
g
/m

³ 

T
ar

g
et

: 
2

8
 M

P
a 

(2
.9

8
) 

7
2
3

 k
g
 

 
<

 2
5

 m
m

 

1
0
2
1

 k
g
 

O
es

te
rs

 
0

-5
m

m
 (

2
,4

8
) 

1
7
5

 k
g
/m

³ 
0

.4
5
 

1
0
/2

0
 

W
as

se
n

 

1
1
0

° 
v
o
o
r 

2
4

 u
u

r 

(K
u

o
 

et
 

a
l.

, 

2
0
1
3

) 

C
E

M
 I

 

1
6
0

 k
g
 

F
ly

 a
sh

 

4
0
 k

g
/m

³ 

(2
.6

1
) 

1
2
8
5

 k
g
/m

³ 

(2
.6

5
) 

4
0
0

 k
g
/m

³ 

 
O

es
te

rs
 

0
/4

.7
5
 m

m
 (

2
.1

) 
2

5
4

 k
g
/m

³ 
1

,2
7
 

0
/5

/1
0

/1
5
/2

0
 

w
as

se
n

 



52 

 

9.3.2 Verwerkbaarheid  

Cuadrado-Rico et al. (2016) onderzochten de verwerkbaarheid met de Abrams kegel volgens EN 12350-

2 bij een w/c factor van 0,60 en 360 kg/m³ Portland cement CEM I 52,5 R. De Scallop schelpen werden 

gebroken tot een fractie 0/4 mm.  Peruvian Scallop schelpen, fractie 1-5 mm, werden onderzocht in het 

onderzoek van Varhen et al. (2017). Daarnaast werd de invloed van verschillende gehaltes Portland 

cement MS onderzocht. Voor beide onderzoeken wordt de zetmaat, gemeten met de Abrams kegel 

weergegeven in Grafiek 3. TL21, TL28 en TL32 bevatten respectievelijk 391,45 ; 502,22; 534,15 kg 

Portland cement en hebben respectievelijk een w/c factor van 0,55%; 0,45% en 0,41%. 

Cuadrado-Rico et al. (2015) bekwamen een maximale daling van 45% van de zetmaat bij een 

vervangingsgraad van 40%. Een stijging van de zetmaat bij 40% vervanging werd daarentegen bekomen 

door Varhen et al (2017). Dit valt te verklaren door de fijne fractie 0-1 mm die wordt geweerd in de 

samenstelling van Varhen et al (2017). Een verdere stijging van het gehalte schelpen tot 60%, leidde tot 

een daling ten gevolge van de luchtholtes die niet meer effectief gevuld konden worden. De stijging van 

de zetmaat bij een lager cement-gehalte wordt verklaard door een stijging van de w/c factor. 

 

Grafiek 3: zetmaat (Cuadrado-Rica et al., 2016; Varhen, Carrillo and Ruiz, 2017) 

 

Kuo et al. (2013) verklaarden de verhoging van de viscositeit door de opname van water door het 

oesterzand. Martinez-Garcia et al. (2017) wijten de verhoging van de viscositeit deels aan de 

aanwezigheid van organische bestanddelen alsook de hoeveelheid schelpen. Mosselschelpen toegepast 

als grove granulaten hadden een groter effect op de zetmaat in vergelijking met mosselschelpen 

toegepast als fijne granulaten. 

Yang et al. (2010) , alsook Cuadrado-Rica et al. (2016) vonden dat de verwerkbaarheid - gemeten via 

de abrahams kegel - afnam tot 45% naarmate het gehalte oesterschelpen toenam bij een hogere w/c 
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factor van 0,60. Een w/c factor van 0,45 toonde geen significante verschillen bij verhoging van het 

schelpengehalte op de schijnbare volumemassa en verwerkbaarheid. Natuurlijk moet hier de 

kanttekening gemaakt worden dat te veel water beschouw kan worden als vergif voor het beton. Het 

overbodige water dat niet reageert met cement resulteert na verdamping in holle ruimte die een negatieve 

invloed hebben op de druksterkte en duurzaamheid. Eveneens bestaat de kans op ontmenging van de 

bestanddelen. (Belgische BetonGroepering, 2013) 

De deeltjesdichtheid wordt beïnvloed door de vorm van de schelpen. Een groter gehalte schelpen vraagt 

een grotere hoeveelheid cementpasta. De waterabsorptie van de schelpen ligt hoger dan deze van 

natuurlijke granulaten. Een hoeveelheid water – berekend op basis van de waterabsorptiecoëfficiënt - 

moet aan de samenstelling van het mengsel worden toegevoegd. Een grote variëteit wordt bekomen 

tussen de soorten schelpen, alsook binnen de soort onderling. Deze worden per onderzoek en per soort 

weergegeven in Tabel 23. (Mo et al., 2018) 

Tabel 23: Karakteristieken schelpen 

schelpen literatuur Fractie 
(mm) 

Waterabsorptie 
(%) 

Relatieve 
dichtheid(-) 

oesters Yang et al. (2010) <5 2.90 2.48 

Kuo et al. (2013) <4.75 7.70 2.10 

Scallop Cudrado-Rica et al. 

(2016) 

<5 3.65 2.64 

Varhen et al. (2017) 1.19-4.75 1.88 2.57 

Nguyen et al. (2017) 2-4 2.90 2.52 

Queen 
Scallop 

Nguyen et al. (2017) 2-4 2.91 2.50 

Mussel Martinez-Garcia et 

al. (2017) 

0-1 4.12 2.73 

1-4 4.64 2.65 

4-16 5.38 2.62 

Crepidula Nguyen et al. (2017) 2-4 2.25 2.69 

 

9.3.3 Druksterkte  

De invloed van de afmetingen van de schelpen werd onderzocht door Nguyen et al. (2013) Hiervoor 

werd gebruikgemaakt van de fractie 2-4 mm en 4-6,3 mm, waarbij de samenstelling van de gebruikte 

mengsels wordt weergegeven in Tabel 24. Uit Grafiek 4 kan afgeleid worden dat een groter gehalte aan 

grove( 4-6.3 mm) crepidula schelpen een sterke daling in druksterkte veroorzaakt. Vervanging van 

zowel de fijne (2-4 mm) als de grove (4-6.3 mm) delen biedt een hogere sterkte dan afzonderlijk. Een 

fragiele matrix wordt bekomen door de vlakke vorm van de schelpen. De fractie 4-6.3 mm is meer 

gebogen waarbij de holle zijde van de schelp moeilijk hecht met de cementpasta. De slechtere schikking 
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van de granulaten veroorzaakt de daling in druk- en treksterkte. De kleinere fractie 2-4 mm vult de 

poriën op en verbetert de pakking. De vervanging van het zand door de grovere fracties bekwam een 

permeabiliteit die bijna dubbel zo hoog ligt als het controlebeton bij een falling head test10 van 100 mm. 

Dit wordt teruggevonden in Grafiek 5. Martinez-Garcia en collega’s (2017) bevestigden de daling van 

de druksterkte bij grotere vervangingsgraden mosselschelpen. De resultaten van het onderzoek kunnen 

geraadpleegd worden in Grafiek 6. Een maximale daling van 37.5% werd bereikt bij een vervanging 

van 25%. Het gebruik van mosselzand (0-4 mm) en mosselschelpen (4-16 mm) beïnvloeden op 

gelijkaardige manier de druksterkte. De schelpen fungeren als een barrière voor waterpenetratie 

doorheen de structuur. Water blijft in het neergerichte deel van de schelp achter, waardoor de water-

cementfactor wordt verhoogd. Dit verzwakt de binding tussen de cementpasta en de granulaat en heeft 

een negatieve invloed op de sterkte. 
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Tabel 24: legende samenstelling grafiek 5 en 6 (Nguyen et al., 2013) 

 

 

 

 

 

 

                                                      

10 De falling head permeability test is een testopstelling waarbij een stroom water doorheen een grondmonster 

wordt gebracht vanuit een reservoir. De daling van de stijghoogte wordt in de tijd gemeten. 

 Fractie schelpen 

 2/4 mm 4/6.3 mm 

CPCP 0 0 

SPCP1 20% 0 

SPCP2 40% 0 

SPCP3  20% 

SPCP4  40% 

SPCP5 20% 20% 
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Grafiek 6: Druksterkte SC en NC (Martínez-García et al., 2017) 

 

Nguyen et al. (2017) onderzochten daarnaast de invloed van verschillende schelpensoorten. In het 

onderzoek werd 60% van het zand vervangen door crepidula, queen scallop en scallop voor de fractie 

2-4 mm. De resultaten worden weergegeven in Grafiek 7 en Grafiek 8. Afhankelijk van de soort wordt 

een verschillend gedrag bekomen met betrekking tot waterabsorptie, schijnbare volumemassa, gewicht 

en mechanische eigenschappen. Beton op basis van queen scallop bereikte de kleinste druksterkte, maar 

daartegenover ook de grootste porositeit en waterdoorlatendheidscoëfficiënt. De permeabiliteit, gemeten 

met een falling head test, varieerde tussen de 3,4 mm/s en 2,2 mm/s. De variatie op de druksterkte is 

groter waarbij de queen scallop 15,2 MPa behaalde ten opzichte van de 21.4 MPa van het controlebeton.  

Het belang van de samenstelling van het mengsel wordt benadrukt door Varhen et al. (2017). In het 

onderzoek wordt een betere pakking verkregen door de Peruvian Scallop fractie tussen deze van het 

zand (0-4 mm) en de grove granulaten (<25,4 mm) in te passen. Een grover mengsel wordt bekomen bij 

een hogere vervangingsgraad, weergegeven in Grafiek 9. Variaties in korrelverdeling voor schelpen is 

in de literatuur nog niet verder onderzocht. De resultaten met betrekking tot de druksterkte uit het 

onderzoek van Varhen et al. (2017) worden weergeven in Grafiek 10. TL21, TL28 en TL32 bevatten 
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respectievelijk 391,45 ; 502,22; 534,15 kg portland cement. Vooraf werden de fracties beneden de 1 mm 

geweerd. Dit zorgde voor een verbetering van de mechanische eigenschappen, wat een hogere 

vervangingsgraad toelaat. Wanneer de afmeting van de schelp kleiner is dan 1 mm kunnen ze beschouwd 

worden als een naald. Meer cement-pasta is nodig om beweging van de deeltjes toe te laten. De 

druksterkte nam niet meer dan 16% af voor een leeftijd van 7 dagen en 10% voor een leeftijd van 18 

dagen. Een vervangingspercentage van 5% verbeterden de mechanische eigenschappen van het beton. 

De schelpen zorgen voor een dichtere, interne structuur dan het controle beton. 
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Ook Kuo et al. (2013) verkregen een lichte stijging van de druksterkte ten opzichte van het controlebeton 

bij een vervangingsgraad van 5% oesterzand (0-4 mm). Naarmate de vervangingsgraad toenam, werd 

een daling van de druksterkte vastgesteld. De onderzoekers verklaren de daling door de porositeit en de 

hoge waterabsorptie van het oesterzand, met een waarde van 7,70%. 

 

 

Grafiek 9: zeefkromme zand met schelpen (Varhen, Carrillo and Ruiz, 2017) 
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Grafiek 10: Druksterkte bij verschillende cementgehaltes en vervangingsgraden (Varhen, Carrillo and Ruiz, 2017) 

 

Tabel 25: Aanbevelingen voor een maximale vervangingsgraad 

 

 

 

 

 

 

 

Samengevat kan worden afgeleid dat het gebruik van schelpen resulteert in een afname van de sterkte-

eigenschappen. De hoofdredenen van deze afname zijn de slechtere sterkte van de schelpen, de stijging 

van het contactoppervlak wat leidt tot een afname van de binding met de cement-pasta, het luchtgehalte 

en de slechte binding tussen de schelp en de cementmatrix. Hierdoor wordt aangeraden om de 

Literatuur Soort schelp Vervanging 

van 

Maximale 

vervangingsgraad 

Yang et al. 
(2010) 

Oesters fijn granulaat 20% 

Martinez-
Garcia et al. 

(2017) 

Mussel fijn granulaat 25% 

Varhen et al. 

(2017) 

Scallop fijn granulaat 40% 
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vervangingsgraad van de schelpen te beperken. Tabel 25 weergeeft de maximale vervangingsgraden 

aangeraden in de literatuur. Bij lage vervangingsgraden (5%) kan een stijging van de sterkte bereikt 

worden door het opvuleffect. (Yang et al., 2010; Nguyen et al., 2013; Martínez-García et al., 2017; 

Varhen, Carrillo and Ruiz, 2017; Mo et al., 2018) 

9.3.4 Treksterkte en elasticiteitsmodulus 

De treksterkte van beton is gerelateerd tot de druksterkte. Bijgevolg volgt de treksterkte een 

gelijkaardige trend als de druksterkte. In de onderzoeken (Nguyen et al., 2013; Cuadrado-Rica et al., 

2016; Martínez-García et al., 2017; Varhen, Carrillo and Ruiz, 2017) bereikt de treksterkte een daling 

tussen 10 en 30%. Nguyen et al. bekwamen een grotere daling van de treksterkte bij de fractie 4-6.3 mm 

in vergelijking met de fractie 2-4 mm. 

Yang et al. (2010) vonden een afname in de elasticiteitsmodulus van schelpenbeton. Een daling van 10% 

werd bereikt bij een 20% vervanging van fijne granulaten door oesterschelpen. Martinez-Garcia et al. 

(2017) namen een daling van 25% waar bij een 25% vervanging met mosselschelpen. De 

elasticiteitsmodulus van natuurlijke granulaten voor beton ligt hoger dan de elasticiteitsmodulus van 

zeeschelpen en verklaart deze daling. 

9.3.5 Porositeit 

Cuadrado-Rica et al. (2016) concludeerden dat de insluiting van scallop schelpen, fractie 0-4 mm,  de 

porositeit deed toenemen. Een verhoging van de vervangingsgraden van 20% tot 60% leidde tot een 

verhoogde porositeit, raadpleegbaar in Grafiek 11, ten nadele van de schijnbare volumemassa. Het 

oesterzand heeft een hogere waterabsorptie van 7,70% en door de hoge water-bindings ratio van 1,27 

resulteerde dit in een losse verdeling van de pasta. Hierdoor konden de holtes niet optimaal opgevuld 

worden. Ook Kuo et al. (2013) bekwamen een stijging van de porositeit bij een toename tot 20 % van 

het oesterschelpengehalte voor de fractie 0-4,75 mm, weergegeven in Grafiek 12. 
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Nguyen et al. (2013) beproefden de proefstukken met behulp van een falling head test. De resultaten 

worden weergegeven in Grafiek 5. Een maximale permeabiliteit van 8,3 mm/s werd vastgesteld bij een 

vervanging van 40% van de granulaten door Crepidulashells (4-6,3 mm) en een valhoogte van 100 mm. 

De minimale permeabiliteit bedraagt 3,5 mm/s voor 20% vervanging door de fractie 2-4 mm en 20% 

door de fractie 4-6,3 mm bij een valhoogte van 300 mm. Een stijging van de permeabiliteit bij een 

verhoging van de vervangingsgraad werd hierbij aangetoond, alsook werd de invloed van de 

fractiegrootte onderzocht.  De stijging van de porositeit is te wijten aan de hogere porositeit van de 

schelpen zelf alsook aan de mindere verdichting van het beton ten gevolge van de granulatenpakking. 

9.3.6 Transport eigenschappen 

Volgens de norm UNE 83310 werd de waterpenetratiediepte door Martinez-Garcia et al. (2017) bepaald 

voor mosselschelpen. Tabel 26 weergeeft een reductie van de waterpenetratiediepte bij een hogere 

vervangingsgraad. Dit wordt verklaard door de vlakke en lange vorm van de schelpen in combinatie met 

de geprefereerde horizontale richting waarin de schelpen zich bevinden. De horizontale stand van de 

schelp fungeert als een barrière voor het druppelende water wat leidt tot een stijging van de w/c factor 

in het neerwaartse deel van de schelp. Dit is nadelig voor de binding cementpasta-granulaat. Ook 

organische bestanddelen hebben een negatieve invloed. 

 

Tabel 26: Maximum penetratiediepte mosselschelpen (Martínez-García et al., 2017) 

Samenstelling Controle 

beton 

MS 
25% 

MS 
50% 

MG 
25% 

MG 
50% 

MS + 
MG 5% 

MS + 
MG 

12,5% 

Maximum 
penetratiediepte 

(cm) 

2,83 2,23 2,25 0,95 0,00 0,98 1,10 

 MS  = mosselzand 0/4 mm 

MG  = mosselgravel 4/16 mm 

..%   = vervangingsgraad 

 

Cuadrado-Rica et al.  (2016) namen een hogere chloride diffusie-coëfficiënt waar bij gebruik van scallop 

schelpen, fractie 0-4 mm. Echter werd door dezelfde onderzoekers geconcludeerd dat het gebruik van 

schelpen in beton weinig verschil vertoont met betrekking tot de waterpenetratiediepte in vergelijking 

met gewoon beton, hoewel de permeabiliteitscoëfficiënt toenam in aanwezigheid van de schelpen. De 

chloride-diffusie-coëfficiënt en waterpermeabiliteitscoëfficiënt bij de verschillende vervangingsgraden 

kan worden teruggevonden in Grafiek 13. 
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Grafiek 13: Chloride-diffusie-coëfficiënt en waterpermeabiliteitscoëfficiënt Scallop schelpen (Cuadrado-Rica et al., 2016) 

9.3.7 Duurzaamheid 

Verstopping poriën 

Nguyen en collega’s (2017) onderzochten de duurzaamheid van waterdoorlatend schelpenbeton voor de 

toepassing in parkeerplaatsen. Een mengsel van water en 1% grond werd geleidelijk op de bovenzijde 

van het testoppervlak gegoten. Vervolgens werd een falling head test uitgevoerd. Na het reinigen werd 

deze test opnieuw uitgevoerd. De test werd vijfmaal herhaald voor drie soorten schelpen, namelijk 

crepidula, queen scallop en scallop schelpen. Het soort schelp had geen invloed op verstoppingsgraad 

van de poriën. De daling van de permeabiliteit was voor alle samenstellingen gelijkaardig. Echter bij het 

reinigen bleek dat het drainerend schelpenbeton een betere herstelling van de permeabiliteit bekwam 

dan het controlebeton. Na 5 cycli werd de permeabiliteit maximaal hersteld met 47% bij gebruik van 

queen scallopshells.  

Chemische weerstand 

Yang et al. (2010) onderzochten de chemische weerstand door proefstukken met oesterschelpen als fijn 

granulaat 0/5 mm, 6 weken lang te laten weken in 5% zwavelzuur en 2% zoutzuur. Ze observeerden een 

gering effect in gewichtsverlies, weergegeven in Grafiek 14.  

Kuo et al. (2013) plaatsten de proefstukken met oesterschelpen als vervanging zand 0-4,75  mm, voor 

24 uur in gesatureerd natriumsulfaat gemaakt uit 350 gram watervrij zout bij een temperatuur van 22° 

Celsius.  In tegenstelling tot Yang et al. (2010) namen de onderzoekers een gewichtsverlies van het 

beton waar van maximaal 4,822% in vergelijking met het controlebeton bij een stijgende 

vervangingsgraad van 5% tot en met 20%. Door het hoge gehalte CaCO3 wordt het zand vermoedelijk 

gecorrodeerd door de sterke zuren. Dit wordt weergegeven in Grafiek 15. 
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Grafiek 14: Weerstand tegen chemische aanval oesterschelpen (Yang et al., 2010) 

 

Grafiek 15: Weerstand tegen chemische aanval oesterzand (Kuo et al., 2013) 

Dooi-vries weerstand 

De dooi-vries weerstand in het onderzoek van Nguyen et al. (2017) werd waargenomen door het aantal 

ondergane cycli en op basis van het gewichtsverlies. Een onderscheid werd gemaakt tussen water met 

dooizouten en drinkwater. De proefstukken werden in 3% natrium chloride (NaCl) volgens de norm NF 

EN 1338 gedompeld. Na vijf cycli werden alle proefstukken reeds vernietigd bij gebruik van dooizouten. 

Gebruikmakend van drinkwater kon het crepidula schelpenbeton slechts 60% van het aantal dooi-

vriescycli weerstaan in vergelijking met het controlebeton. Nguyen et al. onderzochten daarnaast in een 

tweede onderzoek de invloed van verschillende schelpen,  namelijk crepidula, scallop en queen scallop, 
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met een fractie 2-4 mm en een vervangingsgraad van 60%. Een daling van het aantal vorst en dooicycli 

met respectievelijk 73%, 40% en 41% werd vastgesteld. 

Yang et al. (2010) beproefde het oesterbeton – 0-5 mm, vervangingsgraden 10% en 20% - op basis van 

de ASTM C 666 waarbij 300 cycli werden uitgevoerd. Daarbij vonden Yang et al. (2010) dat 

oesterschelpen tot 20% vervanging de dooi-en-vriesweerstand kunnen verbeteren. De verbetering kan 

verklaard worden door de fijne korrels die de luchtholtes in het beton opvullen. Daarnaast toonde de 

weerstand tegen carbonatatie - onderzocht met behulp van 1% phenolphthaleïne alcohol – en de 

weerstand tegen chemische aantasting een onbelangrijk verschil met het controlebeton.  Langetermijn 

experimenten moeten opgesteld worden om de kruip karakteristieken beter te begrijpen.  

9.4 Schelpenpoeder in Portland cement 

Schelpen bestaan voor 95% uit calciumcarbonaat (CaCO3) en kleine hoeveelheden van minerale en 

organische bestanddelen. Bij een temperatuur van 550° Celcius zet de CaCO3 om in Cao met percentages 

tot 57%. Calciumoxide (CaO) speelt een belangrijke rol in de toename van de sterkte en de dichtheid 

van beton. Olivia et al. (2015) onderzochten het optimaal gehalte schelpenpoeder die kan worden 

toegevoegd. De samenstelling kan worden teruggevonden in Tabel 27. De percentages bedroegen 2, 4, 

6 en 8% waarbij 4% de hoogste druksterkte behaalde met een waarde van 32,24 MPa. (Olivia, Mifshella 

and Darmayanti, 2015) 

Tabel 27: Betonsamenstelling 1 (Olivia, Mifshella and Darmayanti, 2015) 

Bestandsdeel hoeveelheid 

Portland cement type 1 505 kg 

Water 179,3 kg 

Fijne aggregaten 642,22 kg 

Grove granulaten 969,52 kg 

 

Olivia, Oktaviani en Ismeddiyanto (2017) onderzochten in tweede instantie de toepassing van Cockle 

(Anadara granosa) en clam (Polymesoda expansa) schelpenpoeder in Portland cement met een 

percentage van 4%. De betonsamenstelling wordt weergegeven in Tabel 28. Verschillende fysische en 

mechanische eigenschappen afhankelijk van de schelpensoort werden bekomen.  De cement hydratatie 

zal toenemen ten gevolgen van het hoge calcium oxide gehalte. Een kleinere druksterkte, treksterkte en 

schijnbare volumemassa werden verkregen bij het gebruik van Cockle schelpen. Een stijging van de 

druksterkte, maar een daling van de treksterkte werd bekomen bij Clam schelpen. Dit fenomeen valt te 

verklaren door het hogere CaO gehalte van de Clam schelpen, namelijk 67,70% ten opzichte van 51,91% 

voor Cockle schelpen. De resultaten met betrekking tot de druksterkte kunnen geraadpleegd worden in 

Grafiek 16.  
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Tabel 28: Betonsamenstelling 2 (Olivia, Oktaviani and Ismeddiyanto, 2017) 

Bestandsdeel hoeveelheid 

Portland cement type 1 531,58 kg 

Water 190,39 kg 

Fijne aggregaten 862,15 kg 

Grove granulaten 750,89 kg 

 

  

Grafiek 16: Druksterkte beton op basis van schelpenpoeder (Soltanzadeh et al., 2018) (Olivia, Oktaviani and Ismeddiyanto, 

2017) 

 

Soltanzadeh et al. (2018) hebben aangetoond dat de chemische samenstelling van schelpen kalksteen 

benadert. Schelpenpoeder heeft bijgevolg het potentieel om het kalksteen in Portland-kalksteen cement 

te vervangen. In het onderzoek werd gebruikgemaakt van schelpen uit de familia Cardiidae. De schelpen 

werden gebroken en vervolgens verpulverd met een slijpermolen. Verschillende composities werden 

onderzocht, waarbij het schelpenpoedergehalte varieert tussen de 0 en 30% van de massa van het 

Portland cement type 1. In een tweede testgroep werd eveneens een deel van het Portland cement 

vervangen door Pozzolan cement. De druksterkte van de verschillende samenstellingen worden 

weergegeven in Grafiek 17. Het cement ID kan als volgende worden ontleed: SH4 betekent 4% 

schelpenpoeder en NP10 betekent 10% Pozzolan cement in het mengsel. Uit de resultaten blijkt dat de 

druksterkte 7,3% tot 9,5% lager bedraagt voor de samenstelling met enkel schelpen G1-SH5 en G1-

SH6, terwijl de overige samenstellingen schommelen rond de waarde van het controlebeton (32 MPa). 

Een maximale druk van 34.5 MPa werd bekomen bij G1-SH8, wat een stijging is van 7,5% ten opzichte 

van het controlebeton. Geconcludeerd werd dat het gebruik van schelpenpoeder bij het produceren van 

cement de productiekosten en de CO2 reduceerde, zonder een grote invloed te hebben op de druksterkte.  
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Grafiek 17: Druksterkte van beton met schelpenpoeder (Soltanzadeh et al., 2018) 

9.5 Schelpen in mortel 

Safi et al. (2015)onderzochten het gebruik van gebroken zeeschelpen (0-5 mm) in zelf-verdichtend 

mortel gebruikmakend van Portland cement (CEM II 42,5), kalksteen, natuurlijk zand (0-5 mm) en een 

superplastificeerder op basis van polycarboxylaat. De schelpen werden gewassen en gedroogd in open 

lucht, alsook een oven op 105° Celsius en vervolgens gebroken. Verschillende vervangingsgraden, 

namelijk 0%, 50% en 100% werden getest via prismatische monsters ( 40 x 40 x160 mm³) op schijnbare 

volumemassa, druksterkte, verwerkbaarheid, buigsterkte en porositeit. De verwerkbaarheid – gemeten 

met de kegel van Abrams - daalt naarmate het percentage schelpen toeneemt. Een zetmaat van 210 mm 

wordt bekomen bij een 100% vervanging. Dit is nog steeds geschikt voor zelf-verdichtend mortel. De 

porositeit, alsook de waterabsorptie, raadpleegbaar in Grafiek 18, stijgt tot 50% vervanging van het zand 

in schelpen tot een maximale waarde van respectievelijk 1,35% en 3.4%. De porositeit daalt terug bij 

een vervangingspercentage van 100% tot respectievelijk 0,95% en 2,3%. De hechting tussen zand (rond) 

en schelp (scherp) zorgt voor holtes. Bij een 100% vervanging vult de pasta de holtes tussen de schelpen 

op, wat de daling verantwoord. Een verwaarloosbaar verlies in buigsterkte en bij de elasticiteitsmodulus 

wordt waargenomen. De druksterkte bij verschillende vervangingsgraden vertoont een lichte daling van 
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maximaal 12% en wordt toegewezen aan de vorm van de schelpen, weergegeven in Grafiek 19. (Safi et 

al., 2015) 
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Ez-zaki, El Gharbi en Diouri (2018)ontwikkelden een milieuvriendelijke mortel met gebroken glas, 

schelpenpoeder (afkomstig uit Marokko), natuurlijk zand en Portland cement CPJ35 voor 

mortelmengsels. Zes verschillende types werden uitgewerkt waarbij het zand respectievelijk door 20, 

40 en 60% werd vervangen door ofwel schelpen ofwel glas met een constante w/c factor van 0,6. Het 

zand en de schelpen werden gewassen, gedroogd, gebroken en vermaalt tot fijn poeder. De druksterkte 

daalt respectievelijk 45% (6,7  MPa) en 27% (8,95 MPa) bij 20% en 60% vervanging in vergelijking 

met het controlemortel (12,2 MPa). Dit valt volgens de onderzoekers te verklaren door de scherpe 

hoeken en het gladde oppervlak van de schelpen. 40% vervanging leidde tot een daling van 7% (11,4 

MPa). Dit wordt door de onderzoekers naar voren geschoven als optimale vervangingsgraad.  

9.6 Besluit met betrekking tot het gebruik van schelpen in drainerend schraal 

beton 

In het Standaard bestek 250 versie 3.1 worden eisen naar voorgelegd met betrekking tot funderingen in 

drainerend schraal beton. Deze kunnen geraadpleegd worden in Tabel 29. Het standaard bestek houdt 

reeds rekening met de categorieën besproken in paragraaf 3.2.2 en houdt enkel rekening met licht 

verkeer. Dit weerspiegelt zich in de lage eis naar druksterkte toe. De onderzoeken besproken in Tabel 

22 voldoen aan deze minimum eis. Dit is grotendeels te wijten aan het hogere cementgehalte, 

weergegeven in Tabel 22. Daarnaast heeft Nguyen et al. (2017) aangetoond dat schelpenbeton mogelijk 

is als verharding voor parkeerplaatsen. Hierbij varieerde de waterdoorlatendheid tussen 2,2 mm/s en 3,4 

mm/s. Dit is een factor tien groter dan de 0,4 mm/s geëist in het standaardbestek 250. 
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Tabel 29: Eisen drainerend schraal beton (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 2016) 

Eis waarde aanvulling 

Cementtype CEM I of CEM III/A 42,5 Minimum 200 kg/m³ 

Druksterkte Minimaal: 10 MPa  

Gemiddeld: 13 MPa  

Waterdoorlatendheid 4 x 10-4 m/s  

 

Indien wordt geopteerd om gebaggerde schelpen toe te passen, moet rekening gehouden worden met de 

homogeniteit van het mengsel. Gebaggerde schelpen bevatten meerdere soorten schelpen en in 

verschillende verhoudingen. De betonsamenstelling moet immers gereproduceerd kunnen worden met 

gelijke eigenschappen. In de literatuur is gebleken dat de keuze van het soort schelp invloed heeft op de 

eigenschappen. In alle onderzoeken werd één schelpensoort per betonsamenstelling onderzocht. De 

invloed van het combineren van verschillende schelpen moet worden onderzocht, alsook het homogeen 

karakter van de schelpen in de fossiele bank. (Nguyen et al., 2017) 

10. Probleemstelling 

Hoewel al grote vooruitgang is gemaakt in de afgelopen jaren met betrekking tot waterdoorlatende 

verhardingen, zijn nog steeds enkele vraagstukken tot het structurele ontwerp en de waterkwaliteit die 

de nodige aandacht vragen vooraleer dit type verharding op grote schaal efficiënt toepasbaar is. Kennis 

van de aannemer is gewenst, terwijl zij net het risico op problemen willen ontlopen. Hoofdzakelijk 

worden waterdoorlatende verhardingen aangelegd waar weinig zwaar verkeer wordt verwacht. Een 

goede waterdoorlatendheid wordt bekomen door fijne deeltjes uit de constructie te weren. Dit heeft een 

negatieve invloed op de sterkte en stabiliteit van de structuur. Een goede afweging is noodzakelijk. (Ras 

and Rook, 2016) 

Schelpen worden reeds toegepast in bouwkundige constructies. Voornamelijk is dit in drainage- en 

isolatietoepassingen, omwille van hun goede hydrologische eigenschappen. In Nederland worden fiets- 

en wandelpaden aangelegd waarbij schelpen de verharding vormen. De vraag stelt zich of het gebruik 

van dit materiaal kan uitgebreid worden naar het aanleggen van (onder)funderingen voor 

voertuigenverkeer. (Heicom, no date) 

Proeven hebben aangetoond dat de elasticiteitsmodulus van de schelpen toeneemt naarmate de 

schijnbare volumemassa toeneemt. Echter werd niet onderzocht in welke mate verder kan verdicht 

worden, terwijl de waterdoorlatendheid wordt gewaarborgd. Ook hier is de invloed van de fijne deeltjes 

niet onderzocht. (Lefevre and Verhaegen, 2017) 

Schelpen worden recent toegepast in onderzoeken naar (waterdoorlatend beton). De schelpen, die als 

afval worden beschouwd in de voedingsindustrie, kunnen een goedkoop alternatief bieden voor de 
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natuurlijke granulaten. Onderzoek heeft aangetoond dat de waterdoorlatendheid toeneemt naargelang 

het aantal percentage dat wordt vervangen. Echter heeft een verhoging van dit percentage een negatieve 

invloed op de sterkte. Een goede samenstelling en korrelverdeling kan de invloed op de sterkte beperken 

en zelfs verbeteren. De invloed van de korrelverdeling is nog onvoldoende onderzocht in de literatuur. 

Het soort schelp invloed op de eigenschappen van het beton. De schelpen die te vinden zijn in Belgische 

en Nederlandse wateren zijn nog niet toegepast in schelpenbeton. Hun invloed op de eigenschappen van 

het beton moet nog worden bepaald. De duurzaamheid, waaronder aantastingen door zuren, carbonatatie 

en kruip werden slechts in kleine mate onderzocht. Verdere onderzoeken zijn noodzakelijk. (Yang et 

al., 2010; Nguyen et al., 2013, 2017; Martínez-García et al., 2017; Varhen, Carrillo and Ruiz, 2017) 

11. Afbakening onderzoek en doelstelling 

Deze masterproef focust op het gebruik van schelpen als ongebonden steenslagfundering. Zijn de 

schelpen zoals ze worden gebaggerd in zee, meteen toepasbaar of zal de korrelverdeling moeten worden 

aangepast. In de fractie 3-15 mm ontbreken de fracties kleiner dan 3 mm. De schelpen zullen breken 

tijdens het verdichtingsproces in kleinere fracties. Net deze deeltjes vormen een belangrijke schakel 

tussen een voldoende sterk mengsel zonder de waterdoorlatendheid in gevaar te brengen. De sterkte 

eigenschappen, vergruisbaarheid en de waterdoorlatendheid worden met behulp van proeven 

onderzocht. 

12. Onderzoeksaanpak 

De kleine fracties vullen de holtes op in het mengsel. Deze hebben een positieve invloed op de sterkte, 

maar een negatieve invloed op de waterdoorlatendheid. Het verdichten vervult een belangrijke rol om 

beide eigenschappen te verenigen tot een bruikbaar materiaal. Als basis wordt vertrokken vanuit de 

normen en eisen gesteld aan waterdoorlatende, ongebonden fundering en granulaten in het 

Standaardbestek 250 voor de wegenbouw(Vlaanderen) en de bijhorende PTV 827. (COPRO, 2010; 

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 2016) 

De fractie 3-15 mm, zoals die tijdens het baggeren wordt bekomen door het zeefproces, zal vermoedelijk 

breken tijdens het verdichten in kleinere fracties. Met een triplaat worden de condities op een werf 

gesimuleerd. De invloed op de korrelverdeling wordt onderzocht met behulp van zeefproeven en de 

breakage factor van Hardin (1985). Daarnaast wordt de vergruisbaarheid en het breken onderzocht door 

middel van een ééndimensionale samendrukkingstest. Een waterdoorlatendheidsproef wordt opgesteld 

om te controleren of aan de eisen van het PTV 827 wordt voldaan. (COPRO, 2010) 
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13. Granulaten in waterdoorlatende verhardingen 

Het ontwerp van een doorlaatbare verhardingen vraagt twee belangrijke, maar verschillende eisen. 

Allereerst moet rekening gehouden worden met de structurele prestatie, vervolgens moet de 

hydrologische prestatie onderzocht worden. (Van Helden, 2014) 

Waterdoorlatende constructies kunnen zowel de functie van infiltratie- als buffervoorziening op zich 

nemen, naargelang de doorlatendheid van de grond.  Enerzijds worden hiervoor eisen gesteld aan het 

materiaal in verband met de doorlatendheid, anderzijds moet het buffervolume voldoende zijn. 

Plasvorming ten gevolge van een verzadigde structuur moet worden vermeden. (Coördinatiecommissie 

Integraal Waterbeleid, 2012) 

Korrelvormig materiaal met een permeabiliteit van 10-5 m/s wordt als doorlatend beschouwd. 

Permeabiliteit is een eigenschap van grond of granulaten die de doorgang van een vloeistof mogelijk 

maakt. De permeabiliteitscoëfficient wordt gedefinieerd als de snelheid waarmee water wordt afgevoerd 

onder laminaire stroming doorheen een eenheidsdoorsnede onder een eenheidsgradiënt bij een 

temperatuur van 20 graden Celsius. (Bouchedid, 2004) 

De volgende zaken moeten in acht gehouden worden om deze waarde te bereiken. De aanwezigheid van 

holle ruimtes wordt bekomen door een discontinue korrelverdeling. Hierbij is het belangrijk dat een laag 

gehalte aan fijne bestandsdelen wordt bekomen teneinde deze holtes niet te verstoppen. Het materiaal 

moet bijgevolg een goede mechanische sterkte hebben om afslijting en vergruizing te voorkomen. 

Daarnaast speelt de vorstbestendigheid een belangrijke invloed. (Opzoekingscentrum voor wegenbouw, 

2014) 

13.1 Eisen met betrekking waterdoorlatende fundering 

Het standaardbestek 250 voor de wegenbouw vermeld enkele eigenschappen waar granulaten toegepast 

in waterdoorlatende funderingen aan moeten voldoen:  

� De vlakheidsindex F beantwoordt aan de categorie FI35 volgens NBN EN 13242.�

� De Los Angeles-coëfficiënt (LA) en de micro-Deval-coëfficiënt (MDE) beantwoorden 

respectievelijk aan de categorieën LA25 en MDE25 volgens NBN EN 13242. 

� De maximale korrelmaat D bedraagt 32 mm. 

� Het gehalte aan deeltjes fijner dan 0,063 mm beantwoordt aan de categorie f3 volgens NBN 

EN 13242 en is bijgevolg minder dan 3%. 

� De fractie 0/2 mm is kleiner dan 25%. Fractie fijne deeltjes in samenstelling verlagen teneinde 

de infiltrerende eigenschappen te verkrijgen. 

� De samendrukbaarheidsmodulus M1 is minstens 80 MPa voor verkeerscategorie IV. M1 is 

minstens 110 voor de andere categoriën. De onderfundering heeft minimum een M1 van 35 

MPa. 

Het PTV 827 verfijnt deze voorwaarden volgens norm NBN-EN 13285. Een onderscheid wordt gemaakt 

tussen buffering in de onderfundering en buffering in de fundering. De eisen worden respectievelijk 

weergegeven in Tabel 30 en Tabel 31. De categorieën Gc en GTc bespreken eisen met betrekking tot de 
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vorm van de granulaten en weergeeft een percentage tussen bepaalde zeven afhankelijk van deze 

categorie.  

Tabel 30: Eisen volgens PTV 827  bij buffering in de onderfundering (COPRO, 2010) 

Verkeerscategorie Fractie (mm) Gc GTc F LA MDe 

III, IV 2/20 80-20 20-17 2 35 25 

II 2/20 80-20 20/17 2 25 20 

 

Buffering in de fundering kan plaatsvinden onder voetpaden, fietspaden en parkings van wegcategorie 

III en IV. Deze laag dient rekening te houden met het gevraagde buffervolume. In tegenstelling tot het 

standaardbestek moet de fractie 0/2 hier minder dan 10% bedragen. Daarnaast wordt de 

samendrukbaarheidsmodulus M1 verstrengd tot 60 MPa voor de onderfundering. Bij occasioneel 

verkeer kan deze verlaagd worden tot 35 MPa. (COPRO, 2010) 

Tabel 31: Eisen volgens PTV 827 bij buffering in fundering (COPRO, 2010) 

Fractie (mm) Gc GTc F LA MDe 

2/32 80-20 20/17 2 25 25 

13.2 Eisen met betrekking waterdoorlatende onderfundering 

Indien schelpen zouden worden toegepast in onderfundering kunnen ze beschouwd worden als 

onderfundering type II (grofkorrelig). Volgende eisen werden overgenomen van het standaardbestek 

250: 

- De doorval door de zeef van 80 mm is 100%. 

- De doorval door de zeef van 0,063 mm beantwoordt aan de categorie f4 van de NBN EN 

13242. 

- De samendrukbaarheidsmodulus is minstens 35 MPa. 

- Dit type komt overeen met het type 0/56 UF 7 OC85 GU van NBN-EN 13285. 

De categorieën OF, UF en Gu bespreken eisen met betrekking tot de vorm van de granulaten en 

weergeeft een percentage tussen bepaalde zeven afhankelijk van deze categorie.  

14. Eigenschappen schelpen 

De schelpen toegepast in deze masterproef worden geleverd door het bedrijf Ecoverbo. In deze 

masterproef werd de fractie 3-15 mm onderzocht. De schelpen worden gewonnen in Waddenzee, 

Oosterschelde en de Noordzee. Tijdens het ontginnen op zee wordt via een zevingsproces de schelpen 

onderverdeeld in fracties, weergegeven in Tabel 32.  De fracties 3 - 7 mm en kleiner worden gebruikt 

in de voedingsindustrie. Deze zijn bijgevolg duurder dan de grotere schelpen. Een verschil in kostprijs 
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is merkbaar voor de fracties 3 – 15 mm en 15 – 35 mm, al is dit deels te wijten aan de plaatsingswijze. 

De kostprijs per kubieke meter wordt voor de gebaggerde fracties weergegeven in Tabel 32. 

Tabel 32: Indicatie kostprijs schelpen per gebaggerde fractie11 

Fractie (mm) Indicatie kosten (€/m³) Schijnbare 

volumemassa ( kg/m³) 

15 – 35 ± 95 (geblazen) 600 à 650 

  3 – 15 ± 50 (los gestort) 800 à 1000 

3 – 7 

± 200 (big bags) 

 

     2,3 – 3 

 1 – 2,3 

 

Tabel 33: Karakteristieken geleverde schelpen 

Schelpensoort Karakteristieken 

kokkel   20-26 radiale ribben met stekels 

  Groeven aan de binnenkant slechts over 

een korte afstand duidelijk 

  Ruimtes tussen ribben zijn smal 

  Geen mantelbocht 

 

 

Halfgeknotte schelp 

 

  Driehoekig 

  Afgeronde en afgeknotte kant 

  Afgeplatte gedeelten van de top zijn 

gegroefd 

  Ondiepe, wijde bocht in mantellijn 

 

 

Zaagje 

 

 

  Onderrand gekarteld 

  Driehoekig met brede en een spitse kant 

 

                                                      
11 Gegevens Ecoverbo 2018 
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In de geleverde schelpen worden voornamelijk drie soorten schelpen aangetroffen, namelijk de kokkel, 

de halfgeknotte schelp en het zaagje12. Deze laatste komt enkel sporadisch voor. De schelpen behoren 

allemaal tot de tweekleppigen (Bivalvia). De karakteristieken en een afbeelding kan teruggevonden 

worden in Tabel 33. Verontreinigingen, zoals stenen kunnen niet vermeden worden aangezien de 

schelpen gebaggerd worden. 

14.1 Zeefkromme 

Gradatie of de verdeling van korreldeeltjes is een essentiële eigenschap van grond en 

granulatenmengsels. Deze wordt gemeten in het laboratorium met behulp van mechanische zeven. 

Gradatie wordt gekwalificeerd door het percentage –bepaald door het gewicht – die een zeef met een 

gekende maaswijdte passeert. (U.S. Department of Transportation Federal and Highway Administration, 

2006) 

De korrelverdelingskromme wordt opgesteld op basis van drie zeefproeven volgens de norm NBN EN 

933-1. Drie monsters voor de fractie 3-15 mm van respectievelijk 445,80 g; 540,30 g en 581,10 g worden 

genomen uit verschillende delen van de geleverde big bag. Deze worden gedroogd in een oven op 110° 

Celsius. Vervolgens worden ze afzonderlijk geplaatst op de grofste zeef van een reeks op elkaar 

geplaatste gestandaardiseerde zeven. In dit onderzoek werden meerdere zeven toegepast dan 

voorgeschreven in de norm.  De oorzaak ligt in het achteraf beter kunnen vergelijken van de 

korrelverdeling na degradatie van de korrels. De maaswijdtes in millimeter bedragen:  16 – 14 – 12,5 – 

10 – 8 – 6,3 – 5,6 – 4 – 2 – 1 – 0.500 – 0.250 – 0.125 – 0.063. (Bureau voor normalisatie, 2012) 

 

Figuur 31: Wegen van fracties 

                                                      
12 Bepaald volgens de determinatie methode op http://www.natuurinformatie.nl 
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Figuur 32: Triltafel 

 

De zeven worden 20 minuten getrild met behulp van een triltafel, weergegeven in Figuur 32. Vervolgens 

wordt per zeef de overgebleven massa gewogen, weergegeven in Figuur 31, en cumulatief opgeteld om 

de procentuele waarde ten opzichte van de totale massa bij aanvang te berekenen. De resultaten kunnen 

geraadpleegd worden in Tabel 34 en Grafiek 20. De x-as geeft op logaritmische schaal de maaswijdte 

van de zeef weer en de y-as op lineaire schaal de procentuele doorval. (Vinckier, 2017) 

 

 

Grafiek 20: Zeefkromme schelpen bij levering 
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Tabel 34: Resultaten zeefkromme bij leveren 
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Een aerometerproef hoeft niet worden uitgevoerd, aangezien de fractie kleiner dan 63 micron minder 

dan 10% van de oorspronkelijke massa bedraagt. 

Het is belangrijk op te merken dat de vorm van de gebroken schelpen ( vlak en naaldvormig) kunnen 

leiden tot een verkeerde zeefkromme. Tijdens de proef wordt ondervonden dat kleine deeltjes schelpen 

zich schuil houden in de gebogen vorm van de grotere, volle schelpen. Foute resultaten worden 

voorkomen door manueel na te trillen.  

Uit de kromme kan worden afgeleid dat de fractie 3-15 mm toch deeltjes kleiner dan 3 mm bevat. De 

aanwezigheid van de kleinere deeltjes kan te wijten zijn aan het zich schuil houden in de gebogen en 

vlakke vorm van de grotere schelpen tijdens het zevingsproces op het baggerschip. Een tweede 

verklaring kan gevonden worden in het breken van de schelpen tijdens transport. 

Uit vergelijking van de drie afzonderlijke zeefkrommen, weergegeven in Grafiek 21, kan afgeleid 

worden dat schelpen een homogene korrelverdeling bezitten met een steil verloop tussen de fracties 10 

mm en 4 mm. De resultaten van de zeefproeven kan worden teruggevonden in bijlage A. 
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Grafiek 21: Zeefkrommes uit verschillende delen Big Bag 

14.2 Schijnbare volumemassa en absolute volumemassa 

Het schijnbare volumemassa *� wordt bepaald door de schelpen te drogen in een oven met een 

temperatuur van 110° Celsius. Indien de massa niet meer dan 0,1% afwijkt, wordt de droge massa 

gewogen. Na bepaling van het volume kan het droog schijnbare volumemassa berekend worden. 

 

Figuur 33: Emmer met verzadigde schelpen (M3) 

Een eenvoudige proef met emmers laat toe om het droog eenheidsgewicht en de absolute volumemassa 

van de schelpen benaderend te bepalen.  In deze test worden de schelpen los in de emmer gestort om 

een onverdichte toestand na te bootsen. Het droog eenheidsgewicht en de absolute dichtheid worden 

bepaald volgens onderstaande formules. Een nauwkeurigere methode kan gevonden worden in NBN EN 

1097-7 waarbij gebruik gemaakt wordt van een pyknometer. (Allegaert and Despriet, 2003; Bureau voor 

normalisatie, 2008): 
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Droog schijnbaar volumemassa: 

 

+� ��,-���.
/ ��,0

,1
� 

Absolute volumemassa:   

*2 �� ,-���.
/.�234522�

�� ,0
,1 # 6,7 # ,08 

 

M1 = massa emmer gevuld met water – massa emmer 

M2= massa emmer gevuld met granulaten tot de rand – massa emmer 

M3 = massa emmer gevuld met verzadigde granulaten tot de rand – massa emmer 

 

Tabel 35: Bepaling droge schijnbare volumemassa en absoslute volumemassa 
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Uit deze proef kan eveneens het volume aan holtes benaderend bepaald worden. Het water vult alle 

holtes bij verzadiging. De verzadigde toestand kan teruggevonden worden in Figuur 33. De resultaten 

kunnen geraadpleegd worden in Tabel 36. Ook hier biedt een pyknometer een betrouwbaarder resultaat. 

/< � (7 #�(0 

Tabel 36: Percentages holtes in onverdichte toestand 
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In onverdichte toestand kan vastgesteld worden dat gemiddeld 65,19% van het mengsels bestaat uit 

holtes. Dit verklaart deels de lage druksterkte in de test van het WTCB (2015). De gemiddelde absolute 

dichtheid bedraagt 2664,33 kg/m³. 

15. Waterdoorlatendheid 

In dit hoofdstuk wordt de minimale doorlatendheidsfactor, geëist in het SB250, verklaard. Vervolgens 

wordt de waterdoorlatendheid beproefd bij verschillende dichtheden.  

15.1 Infiltratie  

De doorlatendheid waaraan de structuur moet voldoen, wordt berekend op basis van de 

neerslagintensiteit. Deze waarde is afhankelijk van de duur van de regenbui. Een langdurige regenbui is 

minder intens in vergelijking met een korte, plotse bui. Op basis van de maximale regenintensiteit wordt 

het infiltratievermogen van de structuur bepaalt. De berekening is gebaseerd op de hevigste regenbui 

van 10 minuten met een terugkeerperiode van 30 jaar. Voor België (Ukkel) komt dit neer op 16,3 mm 

water per 10 minuten volgens de neerslagtabellen van het KMI. Omgerekend komt dit neer op: 

�=>?@@ABC��D@�� � �>=?�('@�� � DEDD�=?�('@�� � DEDD�=?(F'(GH'(F � �>=?I'=DJ'(� 
������������������������������������������ DEDKL�=I'J'(� � KLD�I'J'M� � KLD � �DNO�('J 

De waterdoorlatende structuur moet 270 l/s/ha kunnen verwerken. Een veiligheidsfactor van 2 wordt 

toegepast om de afname van de doorlatendheid in de tijd, vergruizing en mogelijke luchtinsluitsels in 

rekening te brengen. Bijgevolg moeten alle elementen waaruit de wegopbouw bestaat beschikken over 

een minimale doorlatendheidsfactor van 5,4 x 10-5 m/s. De waterdoorlatendheidsfactor of –coëfficiënt 

k geeft het infiltratievermogen aan. De grootheid wordt uitgedrukt in m/s en weergeeft het watervolume 

dat per tijdseenheid door een eenheidsoppervlak stroomt. In theorie moet de doorlatendheid toenemen 

naar onder toe. (Beeldens et al., 2008; Ras and Rook, 2016) 

De minimale helling kan bij een waterdoorlatende bestrating worden beperkt tot 1%(0,5%). De 

verharding moet immers de tijd krijgen om het water te laten infiltreren. Bij een te steile helling ( >5%) 

bestaat het risico dat het water van het oppervlak afstroomt. In dit geval moet in het laagste punt een 

extra voorziening worden toegepast om water af te voeren. In theorie zijn geen straatkolken of riolering 

nodig. Bijkomende veiligheden inbouwen, zoals groene zones, kan echter nooit kwaad. (Beeldens et al., 

2008; Opzoekingscentrum voor wegenbouw, 2014; Ras and Rook, 2016) 

15.2 Bufferwerking 

De onderfundering moet worden opgebouwd uit een ongebonden, korrelvormig materiaal om water te 

kunnen bergen. Een dalende draagkracht treedt op bij verzadiging van de granulaten. Het is bijgevolg 
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belangrijk om de buffering zoveel mogelijk te laten plaatsvinden in de onderfundering, aangezien deze 

minder bijdraagt tot de stabiliteit. (Opzoekingscentrum voor wegenbouw, 2009; COPRO, 2010)  

Indien het regenwater onvoldoende snel infiltreert kan deze tijdelijk worden opgeslagen in de constructie 

om vertraagd te worden afgevoerd. Een te lange aanwezigheid van het water beïnvloedt de 

stijfheidsmodulus van de traditioneel toegepaste granulaten. Ook hier moet de overweging gemaakt 

worden tussen de porositeit en de draagkracht van het materiaal. Een discontinue korrelverdeling zorgt 

voor een toename  van de capaciteit, maar bemoeilijkt het verdichten. De benodigde capaciteit hangt in 

belangrijke mate af van de infiltratiesnelheid van de ondergrond. Bij onvoldoende infiltratiecapaciteit 

zal het afvoerdebiet beslissend zijn. (Opzoekingscentrum voor wegenbouw, 2009; COPRO, 2010) 

De buffercapaciteit wordt bepaald door de watertoegankelijke holle ruimtes. Eenvoudigweg kan de 

buffercapaciteit vergroot worden door een dikkere onderfundering. Een veiligheidscoëfficient van 1,5 

wordt toegepast om mogelijke luchtinsluitsels in de structuur in rekening te brengen.  (COPRO, 2010) 

Berekening van de buffercapaciteit van de desbetreffende laag (COPRO, 2010): 

PQRRBCS�A�SGTBGT� U I
(0V � �WGXTB�YHWBCRQHWBCGHZ�6�(8�[�\�TBCTYBZ�HXBIG]XB�AYCYJGTBGT�6^8 � �DDD

/BGIGZMBGWJSY_RRGSGBHT  

15.3 Proeven waterdoorlatendheid 

De testopstelling, weergegeven in Figuur 34 tot en met Figuur 36, werd ontwikkeld door prof. Ir. Patrick 

Ampe. Deze bestaat uit een stalen koker met een hoogte van 856 mm en een diameter van 20 cm. In de 

bovenste kamer – diameter 20 cm - wordt 20 liter water ingebracht die doorheen de te meten laag zal 

stromen. Tijdens het uittrekken van de stop wordt het water in de onderste kamer – diameter 30 cm, 

hoogte 5 cm - gebracht. Het water wordt gelijk verspreid door een rooster. De hoogteverschillen in de 

waterkolom staan in relatie met de verschillen in druk. Een druksensor meet continu de druk in de 

waterkolom. Deze gegevens worden uitgelezen in Labview SignalExpress. Vervolgens wordt de 

waterdoorlatendheidsfactor K (m/s) berekend met een Excelbestand. Deze filtert onnodige data. 

(Allegaert and Despriet, 2003; Van Parys, 2014) 
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Figuur 36: Meettoestel waterdoorlatendheidsproef (Quintelier and Fontenelle, 2016) 

 

 

Een houten proefbak met binnenafmeting 90 x 90 x 33 cm wordt tijdens de proef gebruikt. Deze houten 

proefbak bevat vier openingen waaruit het water kan lopen. Een rooster wordt ingebracht met daarop 

een doorlatend geotextiel om uitspoeling van de granulaten te voorkomen. Deze wordt gevuld met 

schelpen fractie 3-15 mm tot een hoogte van 30 cm. Tijdens het inbrengen wordt getracht om de schelpen 

in onverdichte toestand aan te brengen. 
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Het weglekken van water tussen het te beproeven oppervlak en het toestel wordt vermeden door een 

gipsring aan te brengen tussen beide lagen. In onverdichte toestand wordt daarnaast gebruik gemaakt 

van een hulpring met stalen tandjes. (Allegaert and Despriet, 2003) 

15.3.1 Schijnbaar volumemassa 967 kg/m³ 

De proefbak wordt gevuld tot een hoogte van 30 cm met 243,2 kg schelpen, zoals weergegeven in Figuur 

37 en Figuur 38. Een monster van 1200,58 g wordt genomen om het drooggewicht te kunnen bepalen.  

Deze wordt gedroogd in een oven op 110° Celsius. Regelmatig wordt de massa gewogen tot de meting 

niet meer dan 0,1% wijzigt ten opzichte van de vorige meting. De droge massa van het monsters bedraagt 

1158,56 g. Na een kleine omrekening bedraagt de massa van de ingebrachte schelpen in droge toestand 

234,7 kg. Dit stemt overeen met een dichtheid van 965,79 kg/m³. 

 
Figuur 37: Proefbak gevuld met onverdichte schelpen 

 

 

 
Figuur 38: Bovenaanzicht schijnbare volumemassa 966 kg/m 

³ 

De testopstelling kan geraadpleegd worden in Figuur 34. De meting kan uitgevoerd worden als de 

schelpen verzadigd zijn. Uit de test met emmers, besproken in paragraaf 14.2 kan afgeleid worden dat 

voor een laagdikte van 30 cm verzadigde schelpen in onverdichte toestand 0,158 m³ water noodzakelijk 

is. Wordt hierbij nog het verlies van water doorheen de openingen van de proefbak geteld tijdens het 

inbrengen van water, kan een groot volume water worden vastgesteld noodzakelijk om de proef uit te 

voeren. De handleiding van het toestel vermeldt 10 metingen per opstelling, waarbij de startdruk van de 

druksensor 35 mbar bedraagt. Echter werd snel opgemerkt dat het ledigen van de waterkolom slechts 
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een maximale druk oplevert van gemiddeld 7,15 mbar. De waterkolom ledigt in minder dan 2 seconden. 

In onverdichte toestand wordt bijgevolg geen representatieve meting uitgevoerd, omwille van de 

onverzadigde granulaten. Het water loopt sneller uit de proefbak, dan het debiet waarmee de bak wordt 

gevuld. 

15.3.2 Schijnbaar volumemassa 1207 kg/m³ 

Het verdichten werd uitgevoerd met een trilplaat (Shatal PC 1110). Het streefdoel bedraagt 1200 kg/m³, 

waarbij de werkelijke dichtheid na het trillen 1207,24 kg/m³ bedraagt. De kleine afmetingen van de 

proefbak leiden tot een oneffen oppervlak door het manoeuvreren. Een bovenaanzicht wordt 

teruggevonden in Figuur 39. Eveneens wordt opgemerkt dat het toestel zich ingraaft wanneer de 

trilfunctie wordt aangezet, zoals weergegeven in Figuur 40. Tijdens het verdichten worden de schelpen 

gebroken.  

 
Figuur 39: Bovenaanzicht schijnbare volumemassa 1207 kg/m³ 

 

De verzadiging wordt bekomen door de nodige hoeveelheid water in een reservoir te voorzien. 

Vervolgens wordt met emmers het water overgeheveld naar de proefbak. Tijdens het overhevelen wordt 

opgemerkt dat spoorvorming wordt bekomen. Echter gebeurt dit buiten het bereik van het meettoestel, 

waardoor deze de meting weinig tot niet beïnvloedt. 

 

Figuur 40: Ingraven trilplaat 
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Tabel 37: Permeabiliteitdscoëfficiënt bij een volumie massa van 1207 kg/m³ 

meting k (m/s) 

1 �>�?D�[��DN0 

2 �>K?`�[��DN7 

 

Uit de berekende waterdoorlatendheidscoëfficiënten, weergegeven in Tabel 37, kan afgeleid worden dat 

voldaan wordt aan de eis van �>a�[��DNb m/s met een factor 5. Door een te hoge spreiding op de bekomen 

resultaten en het te weinig uitvoeren van de test, kan geen eenduidig waterdoorlatendheidscoëfficiënt 

naar voor worden geschoven. 

Enkele aandachtspunten vragen de aandacht bij herhaling van deze proef. Door het grote waterverbruik 

is de proef beperkt uitgevoerd. Verdere metingen en verbeteringen zijn noodzakelijk om een 

nauwkeurige waterdoorlatendheidscoëfficiënt te bepalen.  De afmetingen van de proefboek alsook het 

materiaal beïnvloeden de meting en kunnen de spreiding verklaren. De waterdichtheid van de wanden 

is niet optimaal en bij de eerste metingen zullen zij water opnemen. Een randeffect kan optreden waarbij 

het toestel de waterdoorlatendheid meet tussen het scheidingsvlak van de wand en deze van de 

granulaten. De invloed van de menselijke handeling is bij het meetproces niet geëlimineerd. (Allegaert 

and Despriet, 2003; Van Parys, 2014) 

15.3.3 Schijnbaar volumemassa 1610 kg/m³ 

In een laatste proefopstelling worden de schelpen verdicht tot geen verdere compactering mogelijk lijkt. 

De dichtheid bedraagt 1609,65 kg/m². Een bovenaanzicht kan teruggevonden worden in Figuur 41.  

 

 

Figuur 41: Bovenaanzicht schijnbare volumemassa 1610 kg/m³ 

Wegens een defect aan de druksensor, worden geen geregistreerde metingen uitgevoerd bij deze 

verdichtingsgraad. Een maximale druk van 27 mbar wordt waargenomen door de onderzoeker, maar 

door verlies van contact met de laptop kan deze niet geregistreerd worden. Dit is onder de aanbevolen 

startwaarde van 35 mbar. Dit versterkt het vermoeden dat ruim wordt voldaan aan de eis van 5,4 x 10-5 

m/s.  
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Gebruik makend van de absolute dichtheid van 2664,33 kg/m³, bepaald in paragraaf 14.2, kan 

benaderend het percentage holtes worden berekend. Het aantal holtes wordt geschat op 54,69% bij een 

schijnbare volumemassa van 1204,24 kg/m³. Een schijnbare volumemassa van 1609,65 kg/m³ komt 

benaderend overeen met een percentage holtes van 39,59%. De goede eigenschappen van schelpen met 

betrekking tot waterdoorlatendheid en infiltratie valt te verklaren door dit hoge gehalte holtes, ten 

gevolge van het ontbreken van de kleine fracties, alsook de (vlakke) vorm van de schelpen. 

15 Verdichten 

Rekening moet gehouden worden met de degradatie van granulaten, wat een grotere fractie aan kleine 

deeltjes in de structuur tot gevolg heeft. Degradatie van korrels kan bekomen worden tijdens de 

verdichting bij aanleg, ten gevolge van vries-en-dooi-cycli, verkeer en het infiltreren van deze kleine 

deeltjes vanuit de straatlaag. Tijdens het verdichten in de waterdoorlatendheidsproef wordt het breken 

van de schelpen vastgesteld. Het breken vult de kleine korrelfracties aan teneinde een sterker 

korrelskelet te bekomen.  (Bouchedid, 2004) 

De Norm NBN EN 1097 stelt eisen aan de weerstand tegen afslijting en verbrijzeling. Deze kunnen 

onderzocht worden met behulp van de Micro Deval Test (NBN EN 1097-1: Bepaling van de weerstand 

tegen afslijting) en de Los Angeles Test (NBN EN 1097-2: Bepaling van de weerstand tegen 

verbrijzeling). Beide testen zijn niet aanwezig in het laboratorium. Een plaatsvervangende test werd 

opgesteld om de invloed van het breken van de schelpen tijden het verdichten te onderzoeken. Deze 

proef geldt als voorbereiding op de eendimensionale samendrukkingstest. Uit de proef wordt de 

zeefkromme bepaald waarvan deze test gebruik maakt. (Bureau voor normalisatie, 2010, 2011) 

Een hoeveelheid schelpen wordt verdicht met behulp van de trilplaat om de condities op een werf na te 

bootsen. De invloed van het degraderen van de granulaten wordt in kaart gebracht met behulp van de 

zeefkrommen en de breakage factor van Hardin (1985).  

15.1 Breakage factor Hardin 

De breakage factor wordt bepaald volgens Hardin (1985) omdat deze rekening houdt met de volledige 

zeefkromme met uitzondering van de deeltjes kleiner dan 74 micron. Deeltjes tot 74 micron ondervinden 

een geringe hoeveelheid aan verbrijzeling. Daarnaast is het moeilijk om een nauwkeurige zeefkromme 

op te stellen van deze deeltjes volgens de standaard zeefproeven. De nauwkeurigheid van de zeefcurven, 

bepaalt de nauwkeurigheid van de breakage factor Bt. De weegschaal in het labo kan tot op 0.01 gram 

nauwkeurig afwegen. Hardin (1985) maakt hierbij gebruik van de Amerikaanse standaard ASTM D 

422-63. De zeefproeven in dit onderzoek zijn echter uitgevoerd volgens de Europese norm EN NBN 

933-1, waarbij de 74 micron van de ASTM vervangen wordt door 63 micron. Hardin (1995) definieerde 

twee verschillende factoren, namelijk de potential breakage factor en de total breakage factor.  (Vinck, 

2008; Huang, 2015) 
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De potential breakage factor Bp weergeeft het potentieel van het monster om bij samendrukking te 

verbrijzelen tot deeltjes die allen kleiner of gelijk zijn aan D = 0.074 mm. (Vinck, 2008) 

Pc ��d ecWR
1

f
 

  df = procentuele deeltjes fijner dan een bepaalde korreldiameter 

De total breakage factor Bt volgens Hardin word berekend met volgende formule (Vinck, 2008): 

P�g�h ijklN�jkmn-o
p
q

 

  bpo = waarden van bp voor belasten 

  bpl = waarden van bp na belasten 

Monsters met eenzelfde mineralogie, vorm, initieel poriëngetal, en die eenzelfde spanningspad hebben 

gevolgd toonden volgens Hardin (1985) aan dat de Bt proportioneel toenam met Bp. de relative breakage 

Br is dus benaderend onafhankelijk van de korrelverdeling als deze de enige variabele is. (Vinck, 2008) 

P� � � P�
Pc

 

 

Figuur 42: Grafische weergave breakage factor Hardin (Huang, 2015) 

 

De breakage factor biedt de mogelijkheid om in later onderzoek verschillende mengsels samen te stellen 

en te vergelijken om zo een optimale korrelverdeling te bekomen. Een vermindering van spoorvorming 

zal zich voordoen, wanneer het breken van de schelpen na aanleg wordt beperkt 
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Grafisch kunnen de Bp en Bt worden geïnterpreteerd volgens Figuur 42, waarbij Bt bepaald wordt door 

de oppervlakte tussen beide zeefkrommen met uitsluiting van de deeltjes kleiner dan 074 micron en Bp 

door de oppervlakte boven de zeefkromme en een verticale gedefinieerd door de maximale 

korrelafmeting met uitsluiting van de deeltjes kleiner dan 74 micron. (Huang, 2015) 

15.2 Proefopstelling 

Een doos uit multiplex met binnenafmeting 80 x 26 x 30 cm wordt gebouwd. De breedte van de doos 

bedraagt de breedte van de trilplaat, dit om zijdelings ingraven te voorkomen. Alvorens het verdichten 

wordt een zeefkromme opgesteld, weergegeven in Grafiek 22. Het verdichten gebeurt in twee lagen van 

20 cm gedurende 30 seconde. Een schijnbare volumemassa van 1300,01 kg/m³ wordt bekomen. Een 

monster van toplaag wordt genomen, alsook een monster met deeltjes genomen uit verschillende 

hoogtes. De monsters worden genomen uit een vierkant van 10 cm op 10 cm in het midden van de doos. 

Beide monsters ondergingen vervolgens een zeefproef. De resultaten kunnen geraadpleegd worden in 

Grafiek 22. De resultaten van de zeefproeven kan worden teruggevonden in bijlage B. 

 

Grafiek 22: Korrelverdeling na verdichten met trilplaat, schijnbare volumemassa 1300 kg/m³ 

 

Tabel 38: Breakage factor volgens Harsdin (1985) bij verdichtigsproef met trilplaat 
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In een volgende proef worden de schelpen verder verdicht met de trilplaat, tot wordt waargenomen dat 

het trillen geen invloed meer heeft op de schijnbare volumemassa. Een schijnbare volumemassa van 
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1595,96 kg/m³ wordt bereikt. Uit de zeefkromme, weergegeven in Grafiek 24, kan worden afgeleid dat 

voornamelijk de toplaag verder wordt gebroken, terwijl het verder verdichten nauwelijks invloed heeft 

op de inwendige lagen. De resultaten van de zeefproeven kan worden teruggevonden in bijlage C. 

 

 

Grafiek 23: Percentages verschillende fracties voor en na verdichten 

 

 

 

Grafiek 24: Korrelverdeling bij verdichten met trilplaat 
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15.3 Resultaten 

Uit Grafiek 22 kan afgeleid worden dat de schelpen homogeen gebroken worden over de volledige 

hoogte tijdens het verdichten. De zeefkromme van de toplaag toont weinig verschillen met de 

zeefkromme samengesteld uit verschillende lagen. Voornamelijk neemt de fractie 4 mm tot 2 mm sterk 

toe. De fracties kleiner dan 2 mm nemen slechts lichtjes toe. De toename van de deeltjes kan 

geraadpleegd worden in Grafiek 23. De breakage factor volgens Hardin (1985) wordt weergegeven in 

Tabel 38. Door het verdichten neemt het aantal holtes af en stijgt het aantal kleine deeltjes kleiner dan 

2 mm van 1,63% tot 10,55 procent. Dit is ruim onder de eis van maximaal 25%, opgelegd in het 

standaard bestek 250.  

Gebruikmakend van de absolute dichtheid van 2664,33 kg/m³, bepaald in paragraaf 14.2, kan 

benaderend het percentage holtes worden berekend. Bij een schijnbare volumemassa van 1300,01 kg/m³ 

wordt het aantal holtes geschat op 51,21%. Een schijnbare volumemassa van 1595,96 stemt benaderend 

overeen met een percentage holtes van 40,10%. De porositeit van ongebonden steenslag bedraagt 23%. 

Deze voor drainerend schraal beton bedraagt 10%. Echter moet worden opgemerkt dat deze gegevens 

richtwaarden zijn en kunnen verschillen afhankelijk van de samenstelling (Hermans, 2014) 

Uit de vergelijking blijkt dat het percentage holtes bij de schelpen dubbel zo hoog ligt als bij ongebonden 

steenslag met gebruikelijke granulaten. Dit is voornamelijk te wijten aan de vlakke vorm die een invloed 

heeft op de pakking. Daarnaast ontbreekt het aan voldoende kleine deeltjes die deze holtes kunnen 

opvullen. Geopteerd moet worden om de fractie 3-15 mm uit te breiden met de kleinere fracties. Dit 

verhoogt de draagkracht door het vullen van de holtes en het vergroten van het aantal contactpunten. 

Een lagere gemiddelde contactspanning is hiervan het gevolg zodat de granulaten beter bestand zijn 

tegen het verbrijzelen. Ook de waterdoorlatendheid, beproefd in paragraaf 15.3, laat een marge toe voor 

verder onderzoek. Echter stelt zich de vraag in welke mate het schip kan omgebouwd worden om de 

kleinere fracties niet meer uit het mengsel te zeven tijdens het baggeren.  Al zal dit vermoedelijk geen 

probleem vormen. (Vinck, 2008) 

16. Eendimensionale samendrukkingstest 

De samendrukking van zowel de onverdichte als verdichte toestand wordt onderzocht met behulp van 

een ééndimensionale samendrukkingstest. De kracht noodzakelijk om een bepaalde vervorming te 

bereiken wordt geregistreerd. Vervorming en spoorvorming vormen belangrijke criteria voor 

ongebonden funderingen. Het breken van de schelpen heeft een invloed op beide eigenschappen. 

16.1 Samenstelling mengsel 

Vooraf wordt een mengsel handmatig samengesteld door de fracties te zeven en vervolgens volgens een 

bepaalde zeefkromme terug samen te stellen, zoals weergegeven in Figuur 43. De Oedometer heeft een 
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diameter van 10,01 cm en een hoogte van 4,99 cm. De proef legt op dat de maximale korreldiameter 10 

mm bedraagt, namelijk de diameter gedeeld door tien. De fractie 10 – 16 mm voor verdichten bedraagt 

24,04% van de massa van het mengsel. Na verdichten bedraagt deze 12,91%. Uit de proef met de trilplaat 

kan afgeleid worden dat voornamelijk deze fractie wordt gebroken. Deze fout wordt toch gemaakt 

wegens de maximale vijzeldruk van 10 kN en de lange duurtijd van het zeefproces. Een voldoende hoge 

spanning wordt op deze manier gegarandeerd door het oppervlak van het monster te verkleinen. 

 

Figuur 43: Samenstellen mengsel 

De test wordt eenmaal uitgevoerd met de korrelverdeling bepaald in paragraaf 14.1. Het percentage van 

de verschillende fracties wordt herrekend bij een maximale korreldiameter van 10 mm. Met de fractie 

10 – 16 mm wordt geen rekening gehouden, teneinde een sterker mengsel te bekomen en de fracties 

kleiner dan 2 mm te vergroten. Vervolgens wordt de proef tweemaal herhaald met een korrelverdeling 

na verdichten volgens de zeefkromme bepaald in hoofdstuk 15. Getracht wordt om de schijnbare 

volumemassa’s in beide toestanden te respecteren, respectievelijk 965,79 kg/m³ en 1300,06 kg/m³ voor 

en na verdichten met behulp van een trilplaat. Tabel 39 vormt de basis waarmee de hoeveelheden van 

elke fractie worden berekend. 

16.2 proefopstelling 

Een stalen cilindrische vorm met diameter 100,12 mm en hoogte 49,92 mm wordt gevuld met de 

gewenste samenstelling. Deze wordt centraal geplaatst in het toestel, waarbij een hulpstuk wordt 

gebruikt met diameter 99,92 mm om de kracht, uitgeoefend door de vijzel, te verdelen. De testopstelling 
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wordt weergegeven in Figuur 44. Het monster wordt samengedrukt onder een verticale spanning, 

verdeeld over een oppervlak van 7,841 cm². Een vervorming van 0,6 mm per minuut (1,2%/min x 

hoogte) wordt aangehouden. Het betreft hier droge monsters. 

 

Figuur 44: Testopstelling eendimensionale samendrukkingsproef 

 

Tabel 39: aangepaste korrelverdeling samendrukkingsproef 
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16.3 Onverdichte toestand – maximale vervorming 

In eerste instantie wordt de onverdichte samenstelling beproefd tot een maximale vijzeldruk van 8,644 

kN. Hiermee gaat een maximale indrukking gepaard van 16,6 mm bij een spanning van 11,024 N/mm². 

De spanning in functie van de vervorming kan teruggevonden worden in Grafiek 25 en volgt een 

parabolisch verloop. Dit valt voornamelijk te verklaren door de onverdichte toestand waarin de schelpen 

zich bevonden. Naarmate de schelpen zich in een compactere samenstelling bevinden, is een grotere 

kracht noodzakelijk om eenzelfde vervorming te bekomen.  

 

Grafiek 25: Spanning in functie van de vervorming test 1 

 

 
Grafiek 26: Zeefkromme voor en na proef test 1 
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De zeefkrommes alsook het percentage per fractie kan respectievelijk teruggevonden worden in Grafiek 

26 en Grafiek 27. De fractie kleiner dan 2 mm neemt toe van 0,54% naar 12,40% ten nadele van de 

grotere fracties 4-10 mm. De grootste toename vindt plaats in de fractie 2-4 mm van 3,42% naar 28,83. 

De resultaten van de zeefproeven kan worden teruggevonden in bijlage D. 

 

 

Grafiek 27: Percentage fracties voor en na test 1 

16.4 Verdichte toestand – maximale vervorming van 10% 

In tweede instantie wordt de verdichte samenstelling tweemaal beproefd. De monsters bevatten dezelfde 

hoeveelheid van elke fractie en worden tot eenzelfde schijnbare volumemassa verdicht met een trilplaat. 

Hierbij wordt de vervorming beperkt tot 10%.  

 

Grafiek 28: Spanning in functie van de vervorming test 2 en 3 
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Tabel 40: spanning en vijzeldruk voor 5% en 10% vervorming 
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Grafiek 29: zeefkrommes voor en na test 2 

 

 

Grafiek 30: Zeefkrommes voor en na test 
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Tabel 41: Breakage factor volgens Hardin (1985) bij eendimensionale samendrukkingsproef 
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Beide testen worden aangevat met een fractie kleiner dan 2 mm gelijk aan 7,43%. De zeefkrommes 

alsook het percentage per fractie kan respectievelijk teruggevonden worden in Grafiek 29 tot en met 

Grafiek 31. Voor test 2 en 3 neemt deze toe tot respectievelijk 18,67% en 14,73%. Dit is nog steeds 

onder de maximale eis van 25% volgens het standaardbestek 250. De resultaten van de zeefproeven kan 

worden teruggevonden in bijlage E en F. 

 

Grafiek 31: Percentage fracties voor en na test 2 en 3 

 

Tijdens test 1 en test 2 wordt een schuinstand van het hulpstuk waargenomen. Vooraf wordt met een 

schuifmaat de hoogte van het hulpstuk op drie verschillende plaatsen gemeten ten opzichte van de 

bovenzijde van de oedometer. Na het uitvoeren van de proef wordt dit herhaald. Uit  

Tabel 42 kan afgeleid worden dat een maximale schuinstand van 4,32 mm wordt bekomen in 

onverdichte toestand en 4,10 mm in verdichte toestand. Hieruit kan afgeleid worden dat schelpen een 

ongelijke zakking vertonen. Dit is vermoedelijk te wijten aan de holtes, maar kan eveneens een gevolg 

zijn van de onderlinge druksterktes van de drie soorten schelpen, toegepast in het onderzoek. De 

uiteindelijke schijnbare volumemassa’s en oorspronkelijke schijnbare volumemassa’s kunnen 

teruggevonden worden in Tabel 43. 
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Tabel 42: zakking hulpstuk tijdens test 1,2 en 3 

 

 

 

 

Tabel 43: schijnbare volumemassa’s test 1,2 en 3 
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De spanning in functie van de vervorming, weergeven in Grafiek 28, volgt voor test 2 en 3 een lineair 

verloop. Geconcludeerd kan worden dat de geleverde kracht evenredig is met de vervorming. Een 

trendlijn wordt voor beide testen toegevoegd in de grafiek, waarbij de richtingscoëfficiënt voor test 2 en 

3 respectievelijk 1,1702 en 1,7871 bedraagt. De breakige factor volgens Hardin (1985) wordt voor de 

eendimensionale samendrukkinsproef weergegeven in Tabel 41. 

Uit de proef kan afgeleid worden dat het verdichten met de trilplaat onvoldoende heeft plaatsgevonden 

waardoor bijgevolg nog een groot aandeel van de schelpen breekt. Beide testen vatten aan met een 

gelijke korrelverdeling. Echter wordt een verschil in total breakage factor vastgesteld bij test 2 en 3 van 

respectievelijk 9,834% en 6,260%. Het meer breken van schelpen bij test 2 leidt tot een spanning13 van 

respectievelijk 7,665 N/mm² (vijzeldruk: 6,010 kN) in vergelijking met 11,556 N/mm² (vijzeldruk: 

9,061 kN) voor test 3 bij een vervorming van respectievelijk 5,67 mm en 6,15 mm. 

De spanning bereikt bij een vervorming van 5% en 10% wordt weergegeven in Tabel 40. Een verschil 

in spanning van 3,891 N/mm² bij een vervorming van 10% (5 mm) tussen beide testen wordt opgemerkt. 

Zoals reeds vermeld, bevat het mengsel drie soorten schelpen. Dit kan een invloed hebben op de 

                                                      
13 Vergelijking:   bandenspanning vrachtwagen: maximaal 10 bar of 1 N/mm² 

                  bandenspanning auto: gemiddeld 2,5 bar of 0,25 N/mm² 
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resultaten wanneer het ene mengsel meer schelpen van de ene soort bevat, dan de andere. De verdeling 

en pakking van schelpen hebben een belangrijke invloed op de sterkte-eigenschappen en vorming van 

holtes. Daarnaast wordt uit de zeefkrommen en breakage factor afgeleid dat test 2 na afloop meer 

gebroken schelpen bevat dan test 3. Eveneens kan de schuinstand, ten gevolge van een ongelijke zetting, 

een invloed hebben gehad. Het breken van de schelpen zorgt voor een verlaging van de vijzeldruk om 

eenzelfde vervorming te bekomen. Met andere woorden kan het breken van de schelpen tijdens de 

levensduur van de weg kan spoorvorming in de hand werken. Rekening moet gehouden worden met het 

feit dat de fracties groter dan 10 mm uit de proef werden geweerd, terwijl net deze deeltjes gebroken 

worden in de proef met de trilplaat. Verondersteld wordt dat de total breakage factor nog zal toenemen 

wanneer deze deeltjes deel uitmaken van de  proef. Uitbreiding van de proef is noodzakelijk om hier 

een correct beeld van te vormen.  

17. Verder Onderzoek 

De ééndimensionale samendrukkingsproef moet worden uitgebreid teneinde deeltjes tot 16 mm te 

kunnen beproeven. Een grotere vijzeldruk is hiervoor noodzakelijk. Daarnaast moet getracht worden de 

korrelverdeling en het verdichten verder te optimaliseren door eigen mengsels samen te stellen en de 

fractie kleiner dan 3 mm aan te vullen. Het breken van deeltjes tijdens belasting heeft een invloed op de 

vervorming en sterkte-eigenschappen en wordt bijgevolg beter voorkomen. Een beter beeld van deze 

eigenschappen moet worden gevormd. Daarnaast kan onderzocht worden of schelpen de kleine fracties 

in steenslagmengsels kunnen aanvullen of vervangen, zonder de waterdoorlatendheid in gevaar te 

brengen. Aanpassingen aan de waterdoorlatendheidsproef met betrekking tot de waterdichtheid van de 

proefbak moeten worden uitgevoerd om de invloeden van de testopstelling op de meting te beperken. 

Eveneens moet het dynamisch effect van het verkeer in de toekomst onderzocht worden. 
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Conclusie 

In deze masterproef wordt het gebruik van schelpen als waterdoorlatende fundering voor 

waterdoorlatende bestratingen onderzocht. Enerzijds bestaat de mogelijkheid om schelpen toe te passen 

als granulaat in steenslagmengsels, anderzijds kunnen schelpen worden toegepast in waterdoorlatend 

beton. 

Een literatuurstudie wordt uitgevoerd met betrekking tot waterdoorlatende bestratingen. Eveneens wordt 

het gebruik van schelpen in bouwkundige constructies in kaart gebracht. Door middel van beleidsnota’s 

en quota’s wordt de duurzaamheid van schelpen voor de Nederlandse kust gewaarborgd. Schelpen 

passen bijgevolg in het streven van de overheid naar het gebruik van duurzame materialen. 

Schelpen worden gebaggerd op zee waarbij de schelpen volgens welbepaalde fracties worden gezeefd. 

Onderzocht wordt of de fractie 3-15 mm kan worden toegepast als steenslagfundering. Vergruizing en 

het breken van de schelpen in kleine fracties wordt onderzocht met behulp van een trilplaat om de 

werfcondities te simuleren. Hierbij wordt opgemerkt dat fractie onder de 2 mm (10,55%) na verdichten 

zich onder de eis van 25% bevindt, gesteld in het standaardbestek 250. Het percentage holtes bij een 

schijnbare volumemassa van 1600 kg/m² bedraagt ongeveer het dubbele van ongebonden steenslag, 

namelijk 40%. Aanpassingen aan het baggerproces zijn noodzakelijk om de fracties onder de 3 mm toe 

te laten in het mengsel. Een alternatief wordt geboden  door gebruik te maken van brekerinstallaties. 

Deze kleine fracties vullen de holtes op en verzorgen een betere stijfheid en sterkte. De 

waterdoorlatendheid wordt beproefd, maar door een defect aan de meetapparatuur konden geen 

geregistreerde metingen worden uitgevoerd. Het vermoeden wordt wel versterkt dat de waterdoorlatend 

geen probleem vormt in de onderzochte toestanden omwille van het grote holtepercentage en het niet 

bereiken van de startdruk, geëist door de proefopstelling. 

Daarnaast wordt een eendimensionale samendrukkingsproef opgesteld om de invloed van het breken 

van de schelpen op de zeefkromme te onderzoeken. Uit de proef wordt afgeleid dat het breken van de 

schelpen een verlaging van de spanning bij een vervorming van 10% oplevert. Een spanning van 9,094 

N/mm² tegenover 6,752 N/mm² bij een 10% vervorming wordt bereikt bij een relative breakage factor 

van respectievelijk 19,784 en 12,57%. Daarnaast is een ongelijke zakking van het materiaal mogelijk. 

Dit leidt tot een verhoogde kans op spoorvorming. Rekening moet wel gehouden worden dat in deze 

proef enkel de fractie 0 – 10 mm aan bod kwam. Voornamelijk breken de grotere fracties. Bijgevolg 

moet de proef uitgebreid worden en voldoende herhaald worden om deze trend te veralgemenen. 

Daarnaast moet het dynamisch effect van het verkeer onderzocht worden. 

Beton op basis van schelpen heeft een positieve invloed op de waterdoorlatendheid en 

transporteigenschappen in vergelijking met traditioneel waterdoorlatend beton. Dit is toe te schrijven 

aan een verhoogde porositeit ten gevolge van de vlakke vorm van de schelpen en een mindere 

verdichting. De verwerkbaarheid neemt eveneens toe. Indien aandacht wordt besteed aan de 
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korrelverdeling, kan een betere sterkte bekomen worden bij vervangingsgraden van 5%. Echter wordt 

in de onderzoeken voornamelijk een daling van de druksterkte bekomen. 

Duurzaamheidkarakteristieken, zoals chemische weerstand en vorst-dooicycli moeten verder 

onderzocht worden. Het organisch gehalte en chloride-ionen van de schelpen vallen binnen de Europese 

limieten voor toepassingen in ongewapend beton wanneer de fracties kleiner dan 1 mm worden geweerd. 

Toepassing van schelpen in waterdoorlatend (schraal) beton biedt mogelijkheden, maar moet nog verder 

onderzocht worden. Het reinigen van oppervlakken uitgevoerd in schelpenbeton bereikt een beter 

rendement dan beton zonder schelpen. (Yoon et al., 2003; Kuo et al., 2013; Nguyen et al., 2017; Varhen, 

Carrillo and Ruiz, 2017) 

Aangezien de schelpen in dit onderzoek – geleverd door Ecoverbo – gebaggerd worden op zee, is het 

moeilijk om op voorhand de eigenschappen te voorspellen. Uit de literatuurstudie blijkt immers dat het 

soort schelp invloed heeft op de bekomen eigenschappen van het beton. Hier zal rekening mee moeten 

gehouden worden wanneer het beton op grote schaal zal worden toegepast.  
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Bijlagen 

Bijlage A: Zeefproeven bij levering 

Zeefproef 1 

fractie (mm) 

gewicht (g) 

cumalatief gewicht(g)  % cumulatief % doorval % 

16,000 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

14,000 8,30 8,30 1,89 1,89 98,11 

12,500 34,20 25,90 7,79 5,90 92,21 

10,000 98,20 64,00 22,35 14,57 77,65 

8,000 194,60 96,40 44,30 21,94 55,70 

6,300 255,70 61,10 58,21 13,91 41,79 

5,600 363,20 107,50 82,68 24,47 17,32 

4,000 424,70 61,50 96,68 14,00 3,32 

2,000 436,70 12,00 99,41 2,73 0,59 

1,000 437,30 0,60 99,54 0,14 0,46 

0,500 437,70 0,40 99,64 0,09 0,36 

0,250 438,30 0,60 99,77 0,14 0,23 

0,125 438,40 0,10 99,80 0,02 0,20 

0,063 438,90 0,50 99,91 0,11 0,09 

  439,30 0,40 100,00 0,09 0,00 

bij aanvang 442,2 g         

 

Zeefproef 2 

fractie (mm) 

gewicht (g) 

cumalatief gewicht(g)  % cumulatief % doorval % 

16,000 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

14,000 12,30 12,30 2,28 2,28 97,72 

12,500 42,80 30,50 7,93 5,65 92,07 

10,000 117,70 74,90 21,82 13,88 78,18 

8,000 238,70 121,00 44,24 22,43 55,76 

6,300 324,70 86,00 60,19 15,94 39,81 

5,600 448,90  83,21  16,79 

4,000 524,20 199,50 97,16 36,98 2,84 

2,000 537,30 13,10 99,59 2,43 0,41 

1,000 538,60 1,30 99,83 0,24 0,17 

0,500 538,70 0,10 99,85 0,02 0,15 

0,250 538,80 0,10 99,87 0,02 0,13 

0,125 539,10 0,30 99,93 0,06 0,07 

0,063 539,30 0,20 99,96 0,04 0,04 

  539,50 0,20 100,00 0,04 0,00 

bij aanvang 540,20 g         

 



 

Zeefproef 3 

fractie (mm) 

gewicht (g) 

cumalatief gewicht(g)  % cumulatief % doorval % 

16,000 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

14,000 14,70 14,70 2,51 2,51 97,49 

12,500 47,40 32,70 8,08 5,58 91,92 

10,000 161,80 114,40 27,60 19,51 72,40 

8,000 281,30 119,50 47,98 20,38 52,02 

6,300 371,10 89,80 63,30 15,32 36,70 

5,600 492,20 121,10 83,95 20,65 16,05 

4,000 567,10 74,90 96,73 12,78 3,27 

2,000 583,00 15,90 99,44 2,71 0,56 

1,000 584,10 1,10 99,62 0,19 0,38 

0,500 584,60 0,50 99,71 0,09 0,29 

0,250 584,90 0,30 99,76 0,05 0,24 

0,125 585,70 0,80 99,90 0,14 0,10 

0,063 585,90 0,20 99,93 0,03 0,07 

  586,30 0,40 100,00 0,07 0,00 

bij aanvang 588,40 g         

 



Bijlage B: Zeefproeven verdichting met trilplaat: densiteit 1200 kg/m³ 

Zeefproef na verdichten: toplaag 

fractie (mm) gewicht(g) 

gewicht(g) 

cumalatief 

fractie % 

cumulatief fractie % doorval % 

16,000 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

14,000 4,40 4,40 1,08 1,08 98,92 

12,500 5,60 10,00 2,46 1,38 97,54 

10,000 29,13 39,13 9,63 7,17 90,37 

8,000 47,92 87,05 21,42 11,79 78,58 

6,300 52,12 139,17 34,24 12,82 65,76 

4,000 121,30 260,47 64,09 29,85 35,91 

2,000 118,10 378,57 93,15 29,06 6,85 

1,000 27,13 405,70 99,83 6,68 0,17 

0,500 0,20 405,90 99,88 0,05 0,12 

0,250 0,10 406,00 99,90 0,02 0,10 

0,125 0,10 406,10 99,93 0,02 0,07 

0,063 0,20 406,30 99,98 0,05 0,02 

  0,10 406,40 100,00 0,02 0,00 

bij aanvang 412,0 g         

 

Zeefproef na verdichten: gemiddeld 

fractie (mm) gewicht(g) 

gewicht(g) 

cumalatief % cumulatief fractie % doorval % 

16,000 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

14,000 7,63 7,63 1,46 1,46 98,54 

12,500 15,28 22,91 4,40 2,93 95,60 

10,000 44,35 67,26 12,91 8,51 87,09 

8,000 65,85 133,11 25,54 12,64 74,46 

6,300 68,04 201,15 38,60 13,06 61,40 

4,000 135,90 337,05 64,68 26,08 35,32 

2,000 129,10 466,15 89,45 24,77 10,55 

1,000 52,60 518,75 99,54 10,09 0,46 

0,500 0,59 519,34 99,65 0,11 0,35 

0,250 0,30 519,64 99,71 0,06 0,29 

0,125 1,00 520,64 99,90 0,19 0,10 

0,063 0,20 520,84 99,94 0,04 0,06 

  0,30 521,14 100,00 0,06 0,00 

bij aanvang 424,2 g         

 

 

 

 

 



Bijlage C: Zeefproef na verdichten met trilplaat: densiteit 1600 kg/m³ 

Zeefproef na verdichten: toplaag 

fractie (mm) 

gewicht (g) 

cumalatief gewicht(g)  % cumulatief % doorval % 

16,000 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

14,000 2,81 2,81 0,43 0,43 99,57 

12,500 6,57 3,76 1,00 0,57 99,00 

10,000 14,79 8,22 2,25 1,25 97,75 

8,000 64,48 49,69 9,80 7,55 90,20 

6,300 147,99 83,51 22,49 12,69 77,51 

4,000 301,73 153,74 45,86 23,36 54,14 

2,000 517,25 215,52 78,61 32,75 21,39 

1,000 627,56 110,31 95,37 16,76 4,63 

0,500 652,59 25,03 99,18 3,80 0,82 

0,250 655,89 3,30 99,68 0,50 0,32 

0,125 656,93 1,04 99,84 0,16 0,16 

0,063 657,70 0,77 99,95 0,12 0,05 

  658,00 0,30 100,00 0,05 0,00 

 

Zeefproef na verdichten: gemiddeld 

fractie (mm) 

gewicht (g) 

cumalatief gewicht(g)  % cumulatief % doorval % 

16,000 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

14,000 9,83 9,83 1,21 1,21 98,79 

12,500 16,31 6,48 2,00 0,80 98,00 

10,000 62,02 45,71 7,62 5,62 92,38 

8,000 155,28 93,26 19,08 11,46 80,92 

6,300 268,73 113,45 33,03 13,94 66,97 

4,000 500,64 231,91 61,53 28,50 38,47 

2,000 703,77 203,13 86,50 24,97 13,50 

1,000 791,90 88,13 97,33 10,83 2,67 

0,500 802,75 10,85 98,66 1,33 1,34 

0,250 805,88 3,13 99,05 0,38 0,95 

0,125 808,28 2,40 99,34 0,29 0,66 

0,063 813,28 5,00 99,96 0,61 0,04 

  813,64 0,36 100,00 0,04 0,00 

 

 

 

 

 

 



Bijlage D: Zeefproef eendimensionale samendrukkingstest 1 

Zeefproef voor test1 

maaswijdte 

(mm) gewicht(g) 

gewicht 

cumulatief(g)  

fractie % 

cumulatief fractie % doorval % 

10 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

8 108,20 108,20 28,32 28,32 71,68 

6,3 77,00 185,20 48,47 20,15 51,53 

4 181,71 366,91 96,03 47,56 3,97 

2 13,08 379,99 99,46 3,42 0,54 

1,000 0,98 380,97 99,71 0,26 0,29 

0,500 0,38 381,35 99,81 0,10 0,19 

0,250 0,30 381,65 99,89 0,08 0,11 

0,125 0,19 381,84 99,94 0,05 0,06 

0,063 0,22 382,06 100,00 0,06 0,00 

 densiteit 970,13 kg/m³   
 

Zeefproef na test1 

maaswijdte 

(mm) gewicht(g) 

gewicht 

cumulatief(g)  

fractie % 

cumulatief fractie % doorval % 

10 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

8 25,11 25,11 6,65 6,65 93,35 

6,3 40,68 65,79 17,44 10,78 82,56 

4 155,95 221,74 58,77 41,33 41,23 

2 108,80 330,54 87,60 28,83 12,40 

1 32,33 362,87 96,17 8,57 3,83 

0,500 8,21 371,08 98,34 2,18 1,66 

0,250 3,35 374,43 99,23 0,89 0,77 

0,125 1,56 375,99 99,64 0,41 0,36 

0,063 0,92 376,91 99,89 0,24 0,11 

  0,42 377,33 100,00 0,11 0,00 

 densiteit 1456,37 kg/m³   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage E: Zeefproef eendimensionale samendrukkingstest 2 

Zeefproef voor test2 

maaswijdte 

(mm) gewicht(g) 

gewicht 

cumulatief(g)  

fractie % 

cumulatief fractie % doorval % 

10 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

8 59,21 59,21 13,15 13,15 86,85 

6,3 64,41 123,62 27,45 14,30 72,55 

4 148,59 272,21 60,45 33,00 39,55 

2 144,77 416,98 92,59 32,15 7,41 

1 32,59 449,57 99,83 7,24 0,17 

0,500 0,14 449,71 99,86 0,03 0,14 

0,250 0,13 449,84 99,89 0,03 0,11 

0,125 0,22 450,06 99,94 0,05 0,06 

0,063 0,27 450,33 100,00 0,06 0,00 

 densiteit 1272,02 kg/m³   
 

Zeefproef na test2 

maaswijdte 

(mm) gewicht(g) 

gewicht 

cumulatief(g)  

fractie % 

cumulatief fractie % doorval % 

10 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

8 53,45 53,45 11,97 11,97 88,03 

6,3 27,48 80,93 18,13 6,16 81,87 

4 128,53 209,46 46,92 28,79 53,08 

2 171,23 380,69 85,27 38,35 14,73 

1 56,25 436,94 97,87 12,60 2,13 

0,500 6,58 443,52 99,35 1,47 0,65 

0,250 1,53 445,05 99,69 0,34 0,31 

0,125 0,69 445,74 99,84 0,15 0,16 

0,063 0,50 446,24 99,96 0,11 0,04 

  0,20 446,44 100,00 0,04 0,00 

 densiteit 1457,86 kg/m³   
 

 

  



Bijlage F: Zeefproef eendimensionale samendrukkingstest 3 

Zeefproef voor test3 

maaswijdte 

(mm) gewicht(g) 

gewicht 

cumulatief(g)  

fractie % 

cumulatief fractie % doorval % 

10 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

8 58,69 58,69 13,05 13,05 86,95 

6,3 63,88 122,57 27,25 14,20 72,75 

4 148,87 271,44 60,36 33,10 39,64 

2 144,88 416,32 92,57 32,22 7,43 

1 32,66 448,98 99,84 7,26 0,16 

0,500 0,13 449,11 99,86 0,03 0,14 

0,250 0,13 449,24 99,89 0,03 0,11 

0,125 0,22 449,46 99,94 0,05 0,06 

0,063 0,26 449,72 100,00 0,06 0,00 

 densiteit 1270,35 kg/m³   
 

Zeefproef na test3 

maaswijdte 

(mm) gewicht(g) 

gewicht 

cumulatief(g)  

fractie % 

cumulatief fractie % doorval % 

10 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

8 34,92 34,92 7,84 7,84 92,16 

6,3 29,56 64,48 14,47 6,63 85,53 

4 114,48 178,96 40,16 25,69 59,84 

2 183,51 362,47 81,33 41,18 18,67 

1 68,32 430,79 96,66 15,33 3,34 

0,500 10,02 440,81 98,91 2,25 1,09 

0,250 2,69 443,50 99,52 0,60 0,48 

0,125 1,09 444,59 99,76 0,24 0,24 

0,063 0,78 445,37 99,93 0,18 0,07 

  0,29 445,66 100,00 0,07 0,00 

 densiteit 1569,63 kg/m³   
 



 


