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Inleiding 
Grouting is een veel gebruikte uitvoeringstechniek
waarbij, in het geval van grondankers en jet grout
kolommen een vloeibare groutspecie via een 
boorgat in de grond wordt geïnjecteerd of waarbij,
in het geval van de soilmix-techniek, de grond op
grote diepte vermengd wordt met een bindmiddel
door gebruik van een mengbeitel of frees (Fattah
et al. 2014; Güllü et al. 2017; Lei et al. 2016). 
Na grouting zal de bodem een kleinere doorlaat-
baarheid en een hogere sterkte en elasticiteits-
modulus vertonen. 

Een belangrijke milieutechnisch uitdaging van 
de grouting-techniek is het ontstaan van grout-
overschotten (retourspecie) bij de productie van
bv. jet grout-elementen, soilmix-wanden of grond-
ankers. Jaarlijks ontstaat er meer dan 400 000 ton
grout-overschotten in Vlaanderen (Joseph et al.

2016). Deze massa is ongeveer een kwart van de 
totale hoeveelheid zand die jaarlijks wordt 
ontgonnen voor de bouwindustrie in België 
(Joseph et al. 2016). Grout-overschotten zijn in
feite een mengsel van cement, water en verschil-
lende soorten onbehandelde grond. Op dit moment
worden de overschotten meestal opgeslagen naast
de bouwwerf om later op stortplaatsen te storten.
Dit leidt niet alleen tot hoge kosten, maar veroor-
zaakt ook grote milieutechnische problemen 
zoals het innemen van waardevolle oppervlakte in
Tijdelijke Opslagplaatsen (TOP) en een stijging van
de pH-waarde van de onderliggende grond.
Daarom is het voor de circulaire economie van de
bouwsector van groot belang om nieuwe en betere
behandelingstechnieken voor deze grout-over-
schotten te vinden. 

Anderzijds is er wereldwijd een toenemende nood
aan zand in de bouwsector. In Vlaanderen is de 
behoefte aan bouwmaterialen per inwoner zeer
groot. Een recente studie van OVAM heeft aan-
getoond dat er lokaal niet voldoende grondstoffen
aanwezig zijn om de behoefte aan minerale grond-
stoffen te voorzien (De Smet et al. 2017). Door dit
tekort aan lokaal beschikbare mineralen moet
Vlaanderen de materialen uit Wallonië en andere
landen importeren (Vrieze 2017). De stijgende
nood aan transport resulteert in extra kosten en
een hogere uitstoot aan broeikasgassen. In de
zoektocht naar een oplossing voor dit probleem
werd nagegaan op welke manier grout-overschot-
ten gebruikt kunnen worden als vervanger van 
natuurlijk zand in zandcement voor funderings-
toepassingen in de wegenbouw. Dit zal niet alleen
leiden tot een vermindering van de afvalver-
werking, maar zal ook een efficiënter materialen-
gebruik mogelijk maken. 

In dit onderzoek werd nagegaan op welke manier
het mogelijk is om grout-overschotten te recycleren
en te gebruiken ter vervanging van natuurlijk zand
in zandcementmengsels voor toepassingen in de 
wegenbouw. Er werden een aantal stalen verza-
meld uit verschillende bouwwerven in Vlaanderen.
De grout-overschotten werden gebroken tot een
vooropgestelde fractie en hun verschillende 
eigenschappen bepaald. Tot slot werden zand-
cementmengsels met gebroken grout-overschotten

als vervanger van natuurlijk zand geproduceerd 
en werden de mechanische eigenschappen van de
mengsels geëvalueerd. 

Test Programma

MATERIALEN 
Er werden acht monsters verzameld afkomstig 
van zes verschillende bouwwerven in Vlaanderen.
De monsters omvatten zowel vloeibare (opgeslagen
in kuilen) als vaste staalnames (opgegraven uit 
kuilen en opgeslagen op de bouwwerf). Tabel 1
vermeldt de gebruikte grouting techniek, bemon-
steringstechniek en de water/bindmiddel verhou-
ding van het grout. Alle monsters, behalve monster
C2, werden handmatig uitgegraven om te verzeke-
ren dat er nagenoeg geen onbehandelde grond
vermengd werd met de monsters. Monster C2
werd uitgegraven door gebruik van een kraan om
de invloed van de onbehandelde grond op de
sterkte van de zandcementmengsels te beoorde-
len. Met onbehandelde grond wordt hier de 
natuurlijke grond bedoeld die in de grout-over-
schotten terecht komt tijdens het bemonsterings-
proces. Dit verwijst dus niet naar de aanwezigheid
van ongemengde zwakke grondinsluitsels binnen
de retourspecie maar is enkel een gevolg van 
het bemonsteringsproces. Zes monsters werden
verzameld bij de uitvoering van de soilmix tech-
niek, de overige twee monsters zijn verkregen bij
het uitvoeren van grondankers. De aard van de
gronden waaruit de stalen genomen zijn werd in dit
onderzoek buiten beschouwing gelaten. Door de
grote dieptes die bereikt werden met de soilmix
techniek zullen meerdere grondlagen terzelf-
dertijd behandeld worden wat het zeer moeilijk
maakt om de invloed van de aard van de grond 
op de eigenschappen van de grout-overschotten 
te bepalen. De vaste monsters werden eerst 
gedroogd in een oven bij 50°C en vervolgens 
gebroken met een kaakbreker (maximale korrel-
grootte van 2 mm). De vloeibare monsters worden
eerst uitgehard en vervolgens gebroken volgens
dezelfde procedure.

MATERIAALEIGENSCHAPPEN
Figuur 1 toont enkele typische grout-overschotten
na het breekproces. Om de gebroken overschotten
te kunnen gebruiken als zandcementmengsels in
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Figuur 1 – Gebroken grout-overschotten.



de wegenbouw moeten de eigenschappen in zand-
cementmengels van de materialen voldoen aan de
wegenbouwkundige eisen. In het Vlaamse “Stan-
daardbestek 250” (Agentschap Wegen en Verkeer
2016) wordt de eis voor de korrelverdeling van
zand voor gebruik in zandcementmengsels weer-
gegeven. Deze eis is weergegeven in figuur 2. 
De korrelverdeling van de gebroken grout-over-
schotten werd bepaald volgens de norm NBN EN
933-1 Beproevings-methoden voor geometrische
eigenschappen van toeslagmaterialen – Deel 1: 
Bepaling van de korrelverdeling – Zeefmethode.

Om de grout-overschotten verder te karakteriseren,
worden ook enkele aanvullende tests uitgevoerd,
waaronder:

– De hydrometer-analyse volgens ASTM D422-63
Standard test method for particle-size analysis of
soils;

– De zandequivalent test volgens NBN EN 933-8
Beproevingsmethoden voor geometrische eigen-
schappen van toeslagmaterialen – deel 8: Beoor-
deling van fijn materiaal – Zandequivalent-
beproeving;

– De methyleenblauw test volgens EN 933-9 
Beproevingsmethoden voor geometrische eigen-

schappen van granulaten – Deel 9: Beoordeling
van fijn materiaal - Methyleenblauwproef;

– De plasticiteitsindex volgens EN ISO 17892-
12 Geotechnical investigation and testing - 
Laboratory testing of soil - Part 12: Determina-
tion of liquid and plastic limits. 

In totaal werden twaalf monsters getest waar-
onder de acht monsters vermeld in tabel 1 en 
vier vermengde (gecombineerde) monsters. De

Grouting is een veelgebruikte grondverbeteringstechniek waarbij een water-
cement mengsel geïnjecteerd wordt in de grond om de technische eigenschappen
van de grond te veranderen en/of te verbeteren. Eén van de problemen bij 
deze techniek is het ontstaan van een grote hoeveelheid grout-overschotten, in de
praktijk wordt dit ook wel spoil of retourspecie genaamd. Deze grout-overschotten
zijn een mengsel van cement, water en verschillende soorten grond. In dit 
onderzoek wordt nagegaan op welke manier grout-overschotten gebruikt kunnen
worden als vervanger van natuurlijk zand in zandcement voor funderingstoe-
passingen in de wegenbouw. Er worden een aantal stalen verzameld uit verschil-
lende bouwwerven in Vlaanderen. Deze bestaan zowel uit vloeibare stalen 

(opgeslagen in kuilen) als vaste stalen (uitgegraven uit kuilen en opgeslagen op 
de bouwwerf). De grout-overschotten worden gebroken en hun verschillende 
eigenschappen zoals de korrelverdeling, zandequivalent, hydrometeranalyse, 
methyleenblauw-waarde en plasticiteitsindex worden bepaald. De gebroken grout-
overschotten worden gebruikt ter vervanging van natuurlijk zand in zandcement-
mengsels. Vervolgens worden de mechanische eigenschappen van de zandcement-
mengsels onderzocht. De bekomen testresultaten bewijzen dat het mogelijk is 
om gebroken grout-overschotten te gebruiken in zandcementmengsels waarbij 
de vooropgestelde druksterkte nog steeds behaald wordt.

Tabel 1 - Informatie over grout-overschotten.
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Tabel 2 - Mengverhouding van zandcement mengsels.

Figuur 2 – Zeefcurves van grout-overschotten.
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vermengde monsters werden geproduceerd door
het mengen van de monsters C1 en C2 met verschil-
lende verhoudingen. Op basis van de proeven werd
vastgesteld dat, hoewel de monsters C1 en C2 
afkomstig zijn van dezelfde bouwwerf en gegene-
reerd werden met dezelfde grout techniek, het
monster C2 veel meer onbehandelde grond bevat
dan het monster C1. Het monster C2 werd namelijk
met een graafmachine verzameld terwijl dit bij het
monster C1 manueel gebeurde. De twee monsters
C1 en C2 worden met verschillende verhoudingen
(respectievelijk 4:1, 3:2, 2:3 en 1:4) vermengd om
het gehalte aan onbehandelde grond te wijzigen
en om de invloed van deze vermenging verder te
onderzoeken. 

VOORBEREIDING VAN 
ZANDCEMENTMENGSEL EN TESTS
Om na te gaan in welke mate gebroken groutover-
schotten gebruikt kunnen worden ter vervangen
van natuurlijk zand in zandcementmengsels, werden
er natuurlijke mengsels van cement met gebroken
grout-overschotten geproduceerd en werd de
druksterkte van de mengsels getest. De druk-

sterkte werd algemeen beschouwd als een 
belangrijke ontwerpparameter, die bepaalt of 
het materiaal geschikt is voor toepassingen in de
wegenbouw. Zandcement mengsels die gebruikt
worden in funderings-toepassingen in de wege-
bouw moeten een druksterkte hebben van 
minimaal 4 MPa, zoals vermeld staat in het “Stan-
daardbestek 250” (Agentschap Wegen en Verkeer
2016). 

In Tabel 2 worden de mengverhoudingen van alle
zandcementmengsels met gebroken grout weer-
gegeven. Het cement gebruikt in dit onderzoek -
CEM III/A 42,5 N LA - voldoet aan de Belgische
norm NBN EN 197-1 Cement – Deel 1: Samenstel-
ling, specificatie en overeenkomstigheidscriteria
voor gebruikelijke cementsoorten. Het cement-
gehalte in de mengsels varieert van 4 tot 12%. Er
werd ook een mengsel met natuurlijk zand getest
als referentie. In alle mengsels werd een optimaal
watergehalte gebruikt. Dit werd voor elk mengsel
bepaald aan de hand van de norm NBN EN 13286-2
Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels –
Deel 2: Beproevingsmethoden voor het bepalen

van de laboratoriumreferentiedichtheid en het 
watergehalte – Proctorverdichting. 

Voor de productie van de zandcementmonsters
werden de gebroken grout-overschotten gedroogd
in een geventileerde oven bij een temperatuur van
50°C. De monsters werden geproduceerd aan de
hand van de volgende procedure: eerst werd het
gehalte gedroogde groutresten en water zoals
weergegeven in Tabel 2 gedurende 1 minuut 
gemengd met een CRETEANGLE menger. Vervol-
gens werden de mengsels gedurende 1 minuut 
met de hand gemengd om de aan de kom en peddel
klevende grout-overschotten te verwijderen. 
Vervolgens werden de mengsels opnieuw gedu-
rende 1 minuut mechanisch gemengd. Daarna 
werd het cement toegevoegd aan het mengsel 
en werd er gedurende 1 minuut mechanisch 
gemengd. Ten slotte werden de materialen weer 1
minuut handmatig gemengd en 1 minuut mecha-
nisch gemengd. Cilindervormige monsters (dia-
meter: 100 mm, hoogte: 120 mm) werden gemaakt
volgens de norm NBN EN 13286-2 Ongebonden 
en hydraulisch gebonden mengsels – Deel 2: 
Beproevingsmethoden voor het bepalen van de 
laboratoriumreferentiedichtheid en het water-
gehalte – Proctorverdichting. Na verdichting 
werden de monsters onmiddellijk ontkist. Het 
gewicht, de diameter en de hoogte van elk monster
werd bepaald met een nauwkeurigheid van 
±0,01g en ±0,1 mm. De afmetingen en het gewicht
werden gebruikt om de droge dichtheid van de
monsters te berekenen. De verdichte monsters
werden afgedekt met een plastieken folie en 
bewaard in een klimaatkamer op een temperatuur
van 20°C en een relatieve vochtigheid van 95%. 
Na een uitharding van 28 dagen werden de proef-
stukken onderworpen aan een druktest. 

Test resultaten en discussie

KORRELVERDELING 
Figuur 2 toont de zeefcurves van de gebroken
grout monsters. De boven- en ondergrenzen van de
zeefcurves worden in de figuur weergegeven zoals
vermeld in de norm “Standaardbestek 250”
(Agentschap Wegen en Verkeer 2016). Uit de 
figuur blijkt dat de korrelverdeling van alle 
monsters met uitzondering van het monster C2 
voldoen aan de desbetreffende eisen. Het monster
C2 overschrijdt de vooropgestelde eis voor het 
gehalte aan fijne deeltjes.

HYDROMETER ANALYSE
In deze test werden de relatieve hoeveelheden 
van de zand-, slib- en kleideeltjes in de grout-
overschotten opgemeten. De meetresultaten zijn
weergegeven in figuur 3. De figuur toont dat de
twee types grout-overschotten verkregen bij 
het uitvoeren van grondankers meer zanddeeltjes
bevatten dan grout-overschotten verkregen bij 
het uitvoeren van de soilmix techniek. Over het 
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Figuur 3 –
Percentage zand,
slib en kleideeltjes
in grout-over-
schotten.

Figuur 4 –
Zand equivanent
van grout-
overschotten.
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algemeen is het zandgehalte van de geteste 
monsters hoger dan 70%, behalve voor monsters
met een grote hoeveelheid C2, E en F. Monsters
met C1 en C2 bevatten duidelijk meer kleideeltjes
dan andere monsters. Het laagste zandgehalte
wordt gevonden in het monster C2, dat het hoog-
ste gehalte aan klei- en slibdeeltjes bevat, wat
duidt op de grootste vermenging met omliggende
grond bij de monstername. Het lagere gehalte aan
klei- en slibdeeltjes van het monster C1 in vergelij-
king met C2 bevestigt de hogere zuiverheid van het
monster C1. Bij de vermengde monsters (C1 en C2)
neemt het gehalte aan klei- en slibdeeltjes toe
naarmate de hoeveelheid C2 toeneemt. 

ZANDEQUIVALENT
De zandequivalent test geeft een indicatie van 
de hoeveelheid zanddeeltjes in de stalen. Een 
hogere zandequivalent duidt op een hoger gehalte
aan zanddeeltjes (of minder kleideeltjes) in het 
materiaal. De zandequivalent van de geteste 
grout-overschotten wordt weergegeven in figuur
4. De resultaten geven aan dat de twee types
grout-overschotten verkregen bij de uitvoering 
van grondankers (A en D), een zeer hoge zand-
equivalent hebben. Deze resultaten sluiten aan
met de verwachtingen; de monsters A en D zijn 
verkregen bij het uitvoeren van grondankers en 
bevatten dus minder ongemengde zwakke gron-
dinsluitsels. De zandequivalent voor monsters 
verkregen bij de uitvoering van de soilmix techniek
varieert over het algemeen van 30 tot 45% (A, B, E,
F). De vaste monsters uit bouwwerf C vertonen
echter significant lagere waarden, vooral monster
C2 dat een waarde heeft van 12%. Dit kan het 
gevolg zijn van de vermenging met grond bij de
monstername. Het is duidelijk dat de testresultaten
voor de zandequivalent van de monsters consistent
zijn met de resultaten van de hydrometer analyse.

METHYLEENBLAUWWAARDE
De methyleenblauwwaarde is een indicator voor

het kleigehalte in het materiaal. Een lagere methy-
leenblauwwaarde impliceert een lager kleigehalte.
Voor alle monsters in dit onderzoek werd de test
uitgevoerd op fracties kleiner dan 0,125mm. De
gemeten methyleenblauwwaarde voor elk monster
is weergegeven in figuur 5. Het is te zien dat 
de grout-overschotten A2 en D verkregen bij de
uitvoering van de grondanker technieken een zeer
lage methyleenblauwwaarde (ongeveer 2,9) 
hebben in vergelijking met andere monsters. 
De methyleenblauwwaarde van de monsters 
verkregen bij de uitvoering van de soilmix techniek
liggen tussen 7 en 9. Bij de soilmix techniek worden
er meer zwakke grondinsluitsels vermengd met 
het grout, waardoor de zuiverheid van grout-
overschotten van grondankers hoger ligt. De 
methyleenblauwwaarde van de monsters die C2
bevatten neemt aanzienlijk toe met de toename
van het gehalte aan C2, wat duidt op een hoog klei-
gehalte. De testresultaten voor de methyleen-
blauwwaarde komen over het algemeen overeen
met de gemeten zandequivalent waardes.

PLASTICITEITSINDEX
De plasticiteitsindex is een belangrijke parameter
voor bodemclassificatie. De gemeten plasticiteits-
index van elk monster is weergegeven in figuur 6.
De resultaten tonen aan dat alle monsters, met 
uitzondering van de monsters met een C2 gehalte
van meer dan 40%, beschouwd kunnen worden als
licht plastische grond (3< plasticiteitsindex <15),
wat aangeeft dat ze geschikt zijn voor wegen-
bouwkundige toepassingen (Joseph et al, 2015).
Ook hier duidt de hoge plasticiteitsindex van het
monster C2 op een grote hoeveelheid onbehan-
delde grond, vermengd met de grout-overschotten
tijdens de monstername.

DRUKSTERKTE
De druksterkte na 28 dagen van de geteste 
zandcementmengsels is weergegeven in figuur 7.
Uit de figuur blijkt dat alle monsters, met uitzon-

dering van monsters die C2 bevatten, aan de
sterkte-eis voor zandcement in wegenbouw-
kundige toepassingen voldoen. De gemeten 
druksterkte is namelijk hoger dan 4 MPa wanneer
de verhouding tussen het cement en grout-over-
schotten 12% bedraagt. Voor monsters bekomen
bij de grondanker techniek wordt een gemiddelde
sterkte van 4 MPa reeds bereikt bij een toevoeging
van 4% cement. De monsters verkregen bij de 
uitvoering van de soilmix techniek, met uitzonde-
ring van de monsters C, vertonen vergelijkbare
sterktewaarden met elkaar. Met deze grout-over-
schotten kan aan de eis voor toepassingen op 
de weg worden voldaan wanneer de verhouding
tussen het cement en de gebroken overschotten
meer dan 8% bedraagt. Bij zandcementmengsels
met een hoeveelheid C2 van meer dan 60% kan 
de gemeten druksterkte na 28 dagen zelfs bij een
cementverhouding van 12% niet aan de sterkte-eis
voldoen, wat aangeeft dat ze ongeschikt zijn voor
deze toepassing. De figuur toont ook de minimale
sterkte die nodig is voor het gebruik van het zand-
cementmengsel in rioolfunderingen, namelijk 3
MPa (Agentschap Wegen en Verkeer 2016).

Op basis van de testresultaten kan besloten 
worden dat alle zandcementmengsels met de 
gebroken grout-overschotten, met uitzondering
van het monster C2, kunnen voldoen aan de
sterkte-eis voor gebruik in wegenbouwkundige
toepassingen. Dit bewijst dat het haalbaar is om 
de gebroken grout-overschotten te gebruiken als
vervanger van natuurelijk zand in zandcement-
mengsels voor funderingstoepassingen in de 
wegenbouw, indien de grout-overschotten bij 
het verwijderen van de werf niet vermengd worden
met omliggende grond. De minder goede presta-
ties van de mengsels met monster C2 zijn te wijten
aan de vermenging met onbehandelde bodem 
tijdens de monstername. Dit toont aan dat het 
zeer belangrijk is om de vermenging van onbehan-
delde bodems te minimaliseren tijdens het verza-
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Figuur 5 – Methyleenblauw waarden van grout-overschotten. Figuur 6 – Plasticiteitsindex van grout-overschotten.
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melen van de groutresten om de prestaties van de
eindmaterialen te garanderen. 
In figuur 7 worden de gemeten druksterktes van 
de zandcementmengsels met het natuurlijke zand
en de gebroken grout-overschotten (8% cement)
vergeleken. De gemeten sterktes van de mengsels
met monster C2 zijn in de figuur buiten beschou-
wing gelaten omdat deze monsters zwaar veront-
reinigd waren met onbehandelde bodem. Uit de
figuur blijkt dat, met uitzondering van mengsels
met monster C1, alle andere mengsels vergelijk-
bare of zelfs hogere sterktes vertonen dan de refe-
rentiemengsels. De grote sterkte van sommige
mengsels ten opzichte van het referentiemengsel
is het gevolg van de aanwezigheid van enkele niet
gereageerde cementdeeltjes in de grout-over-
schoten, waardoor de sterkte toeneemt. De 
resultaten tonen het grote potentieel van het 
gebruik van gebroken grout-overschotten als 
vervanger van natuulijk zand in zandcementmeng-
sels in de wegenbouw. Anderzijds vertonen meng-
sels met monster C1 een aanzienlijk lagere sterkte
dan het referentiemengsel. Dit is te wijten aan 
de aanwezigheid van organische stoffen in de 
overschotten, wat de sterkteontwikkeling van de
zand- cementmengsels sterk beïnvloedt.

Conclusie en opmerkingen
In dit artikel wordt een studie gepresenteerd 
over het hergebruik van grout-overschotten als
vervanger van natuurelijk zand in zandcement-
mengsels voor wegenbouwkundige toepassingen.
In totaal werden acht monsters verzameld op 
verschillende bouwwerven. De grout-overschotten
werden eerst door een kaakbreker gebroken tot de
gewenste diameter. Zowel de karakterisering van
de gebroken groutresten als de druksterkte van
zandcementmengsels, voorbereid met gebroken
grout-overschotten, werden onderzocht. De 
testresultaten geven aan dat het haalbaar is om 
de fijngemalen grout-overschotten (met een 
korrelverdeling conform de eisen van SB250) te 
gebruiken als vervanging van natuurlijk zand in
zandcementmengsels voor toepassingen in de 
wegenbouw, mits er bij het verzamelen van de
grout-overschotten voor wordt gezorgd dat deze
niet worden vermengd met grond of organische 
stoffen. Meer onderzoek naar de sterkte en duur-
zaamheidsprestaties van zandcementmengsels
met gebroken grout-overschotten op lange termijn
is nodig om de haalbaarheid van het gebruik voor
wegenistoepassingen verder te evalueren. 

Onderzoeksmogelijkheden
In dit onderzoek werd de aard van de gronden
waaruit de stalen genomen zijn buiten beschouwing
gelaten. In verdere studies zou de invloed van de
aard van de gronden op de sterkteontwikkeling
van zandcementmengsels met grout-overschotten
onderzocht kunnen worden. Daarnaast werd in dit
project vastgesteld dat het bemonsteringsproces
een grote invloed heeft op de kwaliteit van de

grout-overschotten en dus ook op de sterkte-
ontwikkeling van de zandcementmengsels. In ver-
dere studies kunnen methodes die de kwaliteit van
de grout-overschotten verbeteren, verder onder-
zocht worden. Hierbij kan de invloed van het 
gebruik van een zuigwagen op de kwaliteit van de
grout-overschotten worden geanalyseerd. Met 
behulp van een zuigwagen kunnen grout-over-
schotten verzameld worden zonder te vermengen
met onbehandelde grond, wat een positieve 
invloed zal hebben op de eigenschappen van de
grout-overschotten.

Ten laatste werd in dit project enkel onderzoek 
gedaan naar het gebruik van grout-overschotten in
een hoogwaardige toepassing zoals zandcement.
Uit de resultaten blijkt dat niet alle grout-over-
schotten geschikt zijn voor deze toepassing.
Grout-overschotten afkomstig van grondankers,
jet-grouting en soil-mix blijken geschikt indien een
vermenging met omliggende grond kan worden
vermeden. Om dit praktisch te kunnen realiseren,
kunnen er bijkomende kosten voor het verzamelen
van kwalitatieve grout-overschotten ontstaan. 
Dit wordt gecompenseerd door de toegevoegde
economische waarde van de grout-overschotten. 
In een vervolgstudie wordt de bruikbaarheid van
grout-overschotten in laagwaardige toepassingen
onderzocht. Grout-overschotten met een lage
kwaliteit zouden gebruikt kunnen worden in 
aanvullingen of ophogingen. De lage kwaliteit gaat
gepaard met lagere verzamelkosten wat het 
gebruik van grout-overschotten in laagwaardige
toepassingen veelbelovend maakt.

Dankwoord
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Project “ReGroRes: Reuse of Grout Residues”(No.
HBC.2018.0036) ondersteund door VLAIO. 
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Figuur 7 – Druksterkte van zandcementmengsels met grout-overschotten als vervanger van zand.


