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1. Referentiedocumenten1

NBN B11-004 (1985) Granulaten – Gehalte aan chloorionen.
NBN B11-005 (1985) Granulaten – Gehalte aan schelpdelen.
NBN B11-011 (1981) Bouwzand – Definitie en identificatie van de

korrelverdeling.
NBN B11-012 (1984) Bouwzand - Bemonstering.
NBN B11-013 (1981) Bouwzand - Zeefanalyse.
NBN B11-121 (1995) Vulstoffen voor koolwaterstofmengsels – Voorschriften.
NBN B11-202 (1973) Proeven op granulaten – Gehalte aan halogeniden.
NBN B11-208 (1985) Proeven op granulaten – Bepaling van het gehalte aan

schelpdelen.
NBN B11-209 (1991) Proeven op granulaten – Gehalte aan fijne deeltjes < 0,080

(0,063) mm.
NBN B11-210 (te verschijnen) Proeven op bouwzand – Proef met methyleenblauw.
NBN 589-207 (1969) Proeven op bouwzand – Gehalte aan organische stoffen.
NBN 589-209 (1969) Proeven op bouwzand - Chloorwaterstofzuurproef.
BS 812: Part 114 (1989) Method for the determination of the polished stone value.
AFNOR NF P18-597 (1990) Granulaten – Bepaling van de kwaliteit van de fijne

deeltjes: zandequivalent met  10% fijne deeltjes.
AFNOR NF P18-598 (1991) Granulaten - Zandequivalent.
NBN-EN 932-3 Vereenvoudigde methode voor de petrografische

beschrijving van granulaten.
prEN 12620 (December 1998) Aggregates for concrete.
NBN B11-222 Vulstoffen voor koolwaterstofmengsels – Bepaling van het

percentage holle ruimten in droge verdichte toestand.
NBN B11-223 Vulstoffen voor koolwaterstofmengsels – Bepaling van het

bitumengetal.
NBN B11-224 Vulstoffen voor koolwaterstofmengsels – Bepaling van de

volumemassa.
NBN B11-225 Vulstoffen voor koolwaterstofmengsels – Bepaling van de

watergevoeligheid.
NBN EN 933-9 Proeven om de meetkundige eigenschappen van de

granulaten te bepalen – Deel 9: Kwalificatie van de kleine
deeltjes – Proef met methyleenblauw.

NBN B11-228 Vulstoffen voor koolwaterstofmengsels – Bepaling van het
gehalte calciumhydroxide.

NBN B11-229 Vulstoffen voor koolwaterstofmengsels – Bepaling van de
oplosbaarheid in chloorwaterstofzuur.

PTV 820 Proef met methyleenblauw – Addendum 1 aan de norm
NBN-EN 933-9 (oktober 1998)

1 De bestaande normen zijn van toepassing voor zover zij niet in tegenspraak zijn met dit document.
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2. Onderwerp
De onderhavige technische voorschriften bepalen de klassen van natuurzand voor de bouw en
leggen de voorschriften ervan vast, die naargelang het verschijnen van de Europese normen
zullen worden herzien.
Deze indeling in klassen is gebaseerd op een niet gelimiteerde lijst van kenmerken, met name,
“korrelkenmerken” en “zuiverheid”.
Het is aan de gebruiker om een keuze te maken uit deze klassen in functie van de gewenste
specifieke toepassing van het product.  Hij kan aan deze keuze bijkomende eisen toevoegen
onder andere betreffende de duurzaamheid.  Wanneer deze eisen onderwerp uitmaken van
normen, zal dit document daarnaar verwijzen.  Indien de eisen echter geen onderwerp uitmaken
van normen, zullen zij gedefinieerd moeten worden via een bijzondere overeenkomst tussen
producent en gebruiker.  Het betreft hier meer bepaald de weerstand tegen veroudering en de
gevoeligheid voor alkali-silica-reactie.

3. Aard van de materialen
De natuurzanden worden in drie groepen verdeeld:

• Rond zand dat voortkomt van de natuurlijke verwering van over het algemeen
kiezelgesteente; ze komen namelijk voort van zandgroeven, van grindgroeven, uit rivieren, uit
de zee;

• Breekzand dat voortkomt van het breken van gesteenten (kalksteen, zandsteen, porfier,
kwartsiet  ...) of van grind;

• Gemengd zand dat voortkomt van het mengen van rond zand en breekzand.
Het natuurzand voor de bouw dat het onderwerp uitmaakt van dit document mag geen elementen
bevatten waarvan de aard; de vorm, de afmetingen en het gehalte het gebruik kunnen schaden
zoals: kleiklonters, kool, ligniet, cokes, plantaardig materiaal, organische afval, schadelijke
oplosbare of onoplosbare zouten, leisteen, enz.

4. Aanduiding en identificatie van de materialen
De zandtypes worden tenminste aangeduid door hun oorsprong, hun korrelkenmerken en de
zuiverheid en in dezelfde volgorde als in het hieronder aangegeven voorbeeld.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Breekzand 0/4 B 3,0 II a ….

Tabel 1: Voorbeeld van de aanduiding van een zand

(1) Oorsprong van het zand volgens § 3.
(2) Nominale korrelmaat volgens § 5.2.
(3) Klasse van veranderlijkheid van de korrelverdeling volgens § 5.4.
(4) Gemiddelde doorval door de zeef van 0,080 of 0,063 mm in procent.
(5) Klasse van de veranderlijkheid van het gehalte aan fijne deeltjes volgens § 5.5.
(6) Klasse van de kwaliteit van de fijne deeltjes volgens § 6.1.
(7) Aanvullende voorschriften volgens § 8.
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De producent vermeldt deze aanduiding op de leveringsbon. Hieraan voegt hij toe:
• de natuur van het zand (porfier, zandsteen, kalksteen, ...),
• de winplaats,
• de plaats van behandeling.
De producent stelt een identificatiefiche op van het zand, overeenkomstig het model opgenomen
in bijlage 2, en een technische fiche, overeenkomstig het model opgenomen in bijlage 3, indien de
fractie 0/0,063 mm van het zand beantwoordt aan de eisen van § 8.4.

5. Voorschriften met betrekking tot de  korrelkenmerken

5.1 Definitie korrelverdeling

Natuurzand is een geheel van steenachtige korrels waarvan de afmetingen voldoen aan de
volgende voorwaarden:

• de totale zeefrest op de zeef met 4 mm maaswijdte mag niet groter zijn dan dan 15% van de
droge korrelmassa;

• de doorval door de zeef met 0,080 of 0,063 mm maaswijdte bedraagt ten hoogte 30% van de
droge korrelmassa;

• het gedeelte tussen 0,080 of 0,063 mm en 2 mm is ten minste gelijk aan 50% van de droge
korrelmassa.

5.2 Nominale korrelmaat

De nominale korrelmaat wordt bepaald door de aanduiding 0/D waarbij D de maaswijdte in mm is
van de zeef, te kiezen uit de volgende genormaliseerde reeks:

0,200 0,250 0,315 0,400 0,500 0,630 0,800

1,00 1,25 1,60 2,00 2,50 3,15 4,00

Tabel 2: Genormaliseerde reeks zeven

Behalve de voorschriften van § 5.1 moet zand met een gegeven nominale korrelmaat 0/D ook
voldoen aan de volgende voorschriften:

• rest op de zeef met maaswijdte 1,58 D: ≤ 5 %
• rest op de zeef met maaswijdte 2 D: 0 %
• rest op de zeef met maaswijdte D: ≥ 1 % en ≤ 15 %

5.3 Korrelverdeling

De korrelverdeling wordt bepaald op basis van een granulometrische analyse uitgevoerd volgens
de norm NBN B11-013. Ze geeft de gecumuleerde zeefrest aan op de zeven met een maaswijdte
van  2 D - 1,58 D - D en de doorval door de zeef met een maaswijdte van  0,080 of 0,063 mm. Ze
geeft bovendien de gecumuleerde zeefrest aan op de tussenliggende zeven met een maaswijdte
van 2,00 - 1,00 - 0,500 - 0,250 - 0,125 mm die blijken nodig te zijn in functie van D. De
gemiddelde korrelverdeling wordt opgesteld, vertrekkend van de individuele korrelverdelingen.
De producent vermeldt de fijnheidmodulus, berekend overeenkomstig de voorschriften van de
norm prEN 12620, op de identificatiefiche van het zand zoals aangegeven in bijlage 2.
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5.4 Veranderlijkheid van de korrelverdeling

De veranderlijkheid van de korrelverdeling wordt gemeten door de afwijking van een individuele
korrelverdeling t.o.v. de gemiddelde korrelverdeling aangegeven op de identificatiefiche.  Zij wordt
uitgedrukt in % zeefrest, in plus of in min, t.o.v. de aangegeven gemiddelde zeefrest.
De afwijking wordt gemeten op 1 of 2 referentiezeven waarvan de maaswijdten, functie van de
nominale korrelmaat, in de tabel van bijlage 1 aangegeven staan.
Zand moet ingedeeld worden in één van de 3 klassen voor de veranderlijkheid van de
korrelverdeling. Zij worden aangeduid door de letters A, B of C in toepassing van tabel 3.

Klassen

A B C
Maximum waarde
van de afwijking 10 % 15 % 20 %

Tabel 3: Voorschriften met betrekking tot de veranderlijkheid van de korrelverdeling

5.5 Veranderlijkheid van het gehalte aan fijne deeltjes

De veranderlijkheid van het gehalte aan fijne deeltjes wordt gemeten door de afwijking van een
individueel gehalte aan fijne deeltjes t.o.v. het gemiddeld gehalte aan fijne deeltjes aangegeven
op de identificatiefiche.  Zij wordt uitgedrukt % doorval, in plus of min, t.o.v. de aangegeven
gemiddelde doorval.
Zand moet ingedeeld worden in één van de 4 klassen voor de veranderlijkheid van de
korrelverdeling van het gehalte aan fijne deeltjes. Zij worden aangeduid door de Romeinse cijfers
I, II, III en IV in toepassing van tabel 4.

Klassen

I II III IV

Maximum waarde van de
afwijking van de doorval door de

zeef van 0,080 of 0,063 mm
1 % 3 % 5 %  7 %

Tabel 4: Voorschriften met betrekking tot de veranderlijkheid van het gehalte aan fijne
deeltjes

6. Voorschriften met betrekking tot de zuiverheid
De zuiverheid van zand wordt gekenmerkt door de kwaliteit van de fijne deeltjes en door het
gehalte aan organische stoffen.

6.1 Kwaliteit van de fijne deeltjes

De kwaliteit van de fijne deeltjes wordt gemeten door de proef van het zandequivalent van zand
met 10% fijne deeltjes (ZE : Norme AFNOR NF P18-597) of door de proef met methyleenblauw
(BW : Norm NBN B11-210).  De proef met methyleenblauw wordt in elk geval toegepast wanneer
het zandequivalent beneden de specificatie ligt.
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Zand moet ingedeeld worden in één van de 3 klassen voor de kwaliteit van de fijne deeltjes. Zij
worden aangeduid door de kleine letters a, b en c in toepassing van tabel 5.

Klassen

a b c

Uiterste waarden 
van ZE of BW ZE ≥ 60 of BW < 1 ZE ≥ 50 of BW < 1,5 ZE ≥ 40 of BW < 2

Tabel 5: Voorschriften met betrekking tot  de kwaliteit van de fijne deeltjes

6.2 Gehalte aan organische stoffen

Het gehalte aan organische stoffen moet kleiner zijn dan of gelijk aan 0,5 %.
Het wordt bepaald volgens het laboratoriumprocédé met waterstofperoxyde (artikel 3 van de norm
NBN 589-207).

7. Mineralogische kenmerken
De mineralogische aard van het zand wordt bepaald overeenkomstig de voorschriften van de
norm NBN-EN 932-3: Vereenvoudigde methode voor de petrografische beschrijving van
granulaten.

8. Aanvullende voorschriften
De voorschriften opgenomen in § 8.1 en § 8.2 zijn verplichtend voor zanden van maritieme
oorsprong.

8.1 Gehalte aan Cl--ionen

Zand van maritieme oorsprong moet ingedeeld worden in één van de klassen bepaald in tabel 6
volgens hun gehalte aan chloorionen, uitgedrukt in procent van de totale droge massa van het
zand en gelijk aan het gehalte NaCl uitgedrukt in procent, gedeeld door 1,65.  Zij worden
aangeduid door één van de symbolen CA, CB, of CC in toepassing van tabel 6.

Klassen

CA CB CC

Maximum gehalte aan
Cl--ionen uitgedrukt in % 0,01 0,06 0,10

Tabel 6: Voorschriften met betrekking tot het gehalte aan Cl--ionen

8.2 Gehalte aan schelpdelen

Zand van maritieme oorsprong moet ingedeeld worden in één van de klassen volgens hun
maximaal toegelaten gehalte aan schelpdelen in vrije toestand.  Zij worden aangeduid door één
van de symbolen SA, SB, of SC in toepassing van tabel 7.
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Klassen

SA SB SC

Maximum gehalte
aan schelpdelen
uitgedrukt in %

20 25 30

Tabel 7: Voorschriften met betrekking tot het gehalte aan schelpdelen

8.3 VPC van de moederrots

Tabel 8 geeft de klasse van de breekzanden volgens de VPC van de moederrots. Zij kunnen
aangeduid worden door één van de symbolen PA of PB in toepassing van tabel 8.

Klassen

PA PB

VPC ≥ 50 < 50

Tabel 8: Voorschriften met betrekking tot de VPC van de moederrots

8.4 Kenmerken van het vulstofgedeelte < 0,063 mm

8.4.1 Algemeenheden

De fractie kleiner dan 0,063 mm van breekzanden bepaald in § 8.4.2 kan het onderwerp uitmaken
van bijkomende specificaties met betrekking tot hun gebruik in koolwaterstofmengsels.  Deze
fractie dient dezelfde mineralogische oorsprong te hebben als de fractie groter dan 0,063 mm van
het zand. Zand van primaire breker is uitgesloten.

8.4.2 Klassen van de betreffende zanden

De bijkomende kenmerken zijn slechts van toepassing voor de volgende zanden :
• breekzanden
• klasse van de veranderlijkheid van de korrelverdeling: A
• klasse van de veranderlijkheid van het gehalte aan fijne deeltjes : I of II
• klasse van de kwaliteit fijne deeltjes : a

8.4.3 Voorschriften

De fractie kleiner dan 0,063 mm beantwoordt aan de eisen gesteld voor de vulstoffen
geproduceerd in een productie-eenheid, zoals deze bepaald is in de norm NBN B 11-121, voor elk
van de volgende eigenschappen :

• percentage holle ruimten (NBN B11-222);
• bitumengetal (NBN B11-223);
• volumemassa (NBN B11-224);
• watergevoeligheid (NBN B11-225);
• methyleenblauwproef (prEN 933-9 et PTV 820);
• gehalte calciumhydroxide (NBN B11-228);
• gehalte calciumcarbonaat (NBN B11-229).
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Deze vereisten zijn afhankelijk van het type vulstof Ia ,Ib ,IIa of IIb bepaald in de norm NBN B11-
121, en moeten door de producent verplicht aangegeven worden.
Overeenkomstig de norm NBN B11-121 moeten de proeven ter controle van de eigenschappen
uitgevoerd worden op de fractie 0/0,125 mm, door droge zeving onttrokken aan het zand.
Wanneer echter blijkt dat de fractie 0/0,063 mm minder dan 80% of meer dan 95% van de
fractie 0/0,125 mm vertegenwoordigt, dienen de proeven uitgevoerd op een proefmonster
samengesteld door afzondering en menging van de fractie 0/0,063 mm met de fractie
0,063/0,125 mm in gewichtsverhouding van 9 delen 0/0,063 voor 1 deel 0,063/0,125 mm.

8.4.4 Aanduiding

De overeenkomstigheid met de eisen opgenomen in § 8.4.3 wordt aangeduid door toevoeging
van de letter F aan de aanduiding van het zand volgens § 4, gevolgd door het vulstoftype bepaald
in de norm NBN B11-121 (hetzij FIa, FIb, FIIa, FIIb); de identificatiefiche van het zand (cfr. bijlage
2) wordt aangevuld door een technische fiche voor vulstoffen (cfr. bijlage 3).

9. Overeenkomstigheidsmerk BENOR
De controle van een zand wordt uitgevoerd op monsters genomen overeenkomstig de norm
NBN B11-012.
De onderhavige technische voorschriften zijn opgesteld om als referentie te dienen voor de
toekenning van het overeenkomstigheidsmerk BENOR voor granulaten.  Deze certificatie betreft
enkel de vermelde kenmerken en is in geen geval een aanwijzing voor de toepasbaarheid van
een granulaat van een gegeven categorie voor een bepaalde aanwending.

___________________________
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BIJLAGE 1

Referentiezeven te gebruiken voor het bepalen van de uitgestrektheid van het
korrelverdelingsgebied

Maaswijdte van de controlezeven (mm)Waarde van D van de
nominale korrelmaat (mm) 1 2

4,00
3,15
2,50
2,00
1,60
1,25
1,00
0,80
0,63
0,50
0,40
0,315
0,250
0,200

2,00
2,00
1,00
0,50
0,50
0,50
0,50

-
-
-
-
-
-
-

0,250
0,250
0,250
0,250
0,250
0,250
0,250
0,250
0,250
0,250
0,125
0,125
0,125
0,125
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BIJLAGE 2

Identificatiefiche van een zand
Opmerking: deze fiche moet op papier met briefhoofdding van de producent opgesteld worden.

1. Aanduiding (§. 4):

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

........... zand 0/... ... ... ... ... ...

(1) Oorsprong van het zand volgens § 3.
(2) Nominale korrelmaat volgens § 5.2.
(3) Klasse van de veranderlijkheid  van de korrelverdeling volgens § 5.4.
(4) Gemiddelde doorval door de zeef van 0,080 mm of 0,063 mm uitgedrukt in %.
(5) Klasse van de veranderlijkheid  van het gehalte aan fijne deeltjes volgens § 5.5.
(6) Klasse van de kwaliteit van de fijne deeltjes volgens § 6.1.
(7) Aanvullende voorschriften volgens § 82.

2. Mineralogische kenmerken en oorsprong
2.1. Mineralogische kenmerken (§. 7): ……….
2.2. Winplaats: ……….
2.3. Plaats van behandeling: ……….

3. Korrelverdeling

Zeefopening (mm) Gemiddelde zeefrest (afgerond tot op een
geheel getal in %)

2 D: ….. ……….
1,58 D: ….. ……….

D: ….. ……….
2,00 ……….
1,00 ……….
0,500 ……….
0,250 ……….
0,125 ……….

Gemiddelde doorval (afgerond tot op een
tiende in %)

0,080 of 0,063 (te preciseren) ……….
Fijnheidmodulus van het zand volgens prEN 12620 (§ 4.3.3)

……………………

Datum
Naam van de

bevoegde
vertegenwoordiger

Titel van de
bevoegde

vertegenwoordiger
Handtekening

2 Indien aanvullende kenmerken in toepassing van § 8.4 vermeld worden, dan moet een technische fiche
voor vulstof van een zand volgens de PTV 401 overeenkomstig met bijlage 3 vergezeld zijn van de
identificatiefiche van het zand.
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BIJLAGE 3

Technische fiche voor de vulstof van een zand volgens PTV 401
Opmerking: deze fiche moet op papier met briefhoofd van de producent opgesteld worden.

Aanduiding

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

........... zand 0/... ... ... ... ... ...

Oorsprong
Winplaats: ……….
Plaats van behandeling: ……….

Kenmerken van het vulstofgedeelte

Voorschriften volgens
 NBN B11-121

Eigenschappen Eenheden Aangegeven
waarde

Maximum (U) Minimum (L)

Korrelverdeling
zeefrest op 2 mm

Korrelverdelingsfractie 0/0,125 mm
doorval 0,125 mm
doorval 0,063 mm

% (m/m)

% (m/m)
% (m/m)

Holle ruimte % (V/V) Aangegeven waarde ± 3 %

Bitumengetal - Aangegeven waarde ± 3

Volumemassa g/cm³ Aangegeven waarde ± 0,1
g/cm³

Watergevoeligheid % (m/m)

Methyleenblauwwaarde g/kg

Gehalte Ca(OH)2 (*) % (m/m)

Gehalte CaCO3 (*) % (m/m)

(*) indien van toepassing

Datum
Naam van de

bevoegde
vertegenwoordiger

Titel van de
bevoegde

vertegenwoordiger
Handtekening
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