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Paragraaf 4.5a.4. Het vervaardigen van betonmortel 
 
Artikel 4.74i 
 
Onder het vervaardigen van betonmortel wordt het doseren en mengen van grond- en hulpstoffen 
ten behoeve van het vervaardigen van betonmortel verstaan. Met doseren wordt gedoeld op het 
afwegen van grond- en hulpstoffen in een weegbak/band of het doseren op basis van volume. Met 
mengen wordt gedoeld op het mixen van de gedoseerde grond- en hulpstoffen. 
Het doseren en mengen van grond- en hulpstoffen vindt plaats in een betonmortelcentrale of in 
een menginstallatie (bij een betonproductenfabriek). Het doseren en mengen vindt veelal 
geautomatiseerd plaats.  
Deze paragraaf bevat voorschriften ten aanzien van de vervaardiging van betonmortel. Deze 
voorschriften hebben betrekking op de milieuaspecten lucht, lozingen en het mengen van 
afvalstoffen. 

Artikel 4.74k  
 
Dit artikel gaat over het lozen van spoelwater afkomstig van reinigen installatieonderdelen. 
Onder installatieonderdelen worden vaste installaties en voorzieningen verstaan, zoals de menger, 
transportbanden en de vloer van een productiehal. Mobiele installaties, zoals transportmiddelen, 
zijn geen installatieonderdelen als bedoeld in dit artikel.  
In dit artikel is onder meer bepaald dat het lozen van afvalwater in een aangewezen 
oppervlaktewaterlichaam of in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater, 
niet zijnde een vuilwaterriool (hemelwaterstelsel), is toegestaan indien aan de voorwaarden wordt 
voldaan. Voor onopgeloste stoffen is een eis van 100 mg/l opgenomen. Als maatregel om deze eis 
te behalen kan het afvalwater door een bezinkvoorziening geleid worden, die voldoende is 
gedimensioneerd. Voor het chemisch zuurstofverbruik (CZV) is een norm van 200 mg/l 
opgenomen.  
Het lozen van afvalwater afkomstig van het reinigen van met beton verontreinigde 
installatieonderdelen valt alleen onder de algemene regels als de lozing plaatsvindt op een 
aangewezen oppervlaktewaterlichaam. De aangewezen oppervlaktewaterlichamen zijn opgesomd in 
bijlage 2 van de regeling. Voor lozingen op oppervlaktewaterlichamen die niet zijn aangewezen 
blijft de vergunningplicht voor lozen op grond van de Waterwet in stand.  
Afvalwater, afkomstig van het spoelen van met beton verontreinigde installatieonderdelen, kan een 
hoge pH-waarde hebben. Voor relatief kleine stagnante oppervlaktewaterlichamen kan een hoge 
zuurgraad een probleem vormen. Aangezien alleen lozingen op aangewezen 
oppervlaktewaterlichamen onder de werking van dit besluit vallen, zal de zuurgraad niet of slechts 
in specifieke situaties een probleem vormen. In deze specifieke situaties heeft het bevoegd gezag 
de bevoegdheid om door middel van een maatwerkvoorschrift op basis van de zorgplicht (artikel 
2.1, derde lid, van het Activiteitenbesluit) voorschriften aan de zuurgraad te verbinden.  
Bij lozingen in het vuilwaterriool geldt als voorwaarde dat het gehalte aan onopgeloste stoffen niet 
hoger mag zijn dan 300 milligram per liter. 
In het artikel is tot slot bepaald dat het te lozen afvalwater op doelmatige wijze wordt bemonsterd. 
Voor een doelmatige bemonstering dient het monsternamepunt goed toegankelijk te zijn en in 
goede staat te verkeren. 
 



Paragraaf 4.5a.5. Het vormgeven van betonproducten 
 
Artikel 4.74m 
 
Onder het vormgeven van beton wordt het storten van betonmortel in een vorm (bekisting) 
verstaan. Voor het prepareren van deze vorm wordt gebruik gemaakt van diverse materialen, zoals 
hout, kunststof en staal. In de afdelingen 4.3, 4.4 en 4.5 zijn voorschriften opgenomen die van 
toepassing kunnen zijn op het prepareren van vormen.  
Paragraaf 4.5a.5. bevat voorschriften die betrekking hebben op het toepassen van 
ontkistingsmiddelen bij het vormgeven van betonproducten. Met ontkistingsmiddelen wordt het 
beton niet hechtend gemaakt ten opzichte van de vorm. Er zijn diverse soorten 
ontkistingsmiddelen. De toepassing van een soort ontkistingsmiddel is afhankelijk van de 
betonsoort en het materiaal van de vorm. Er zijn diverse methoden voor het aanbrengen van 
ontkistingsmiddelen. Gebruikelijke methoden zijn: 
- borstelen, rollen of poetsen (vooral voor kleinere elementen en het gebruik van wassoorten als 
ontkistingsmiddel); 
- vernevelen; 
- dompelen (bij absorberende materialen van geringe afmetingen). 
 
Nadat het beton is gestort in de vorm wordt het beton verdicht. Hiervoor bestaan verschillende 
technieken: 
- verdichten door middel van triltafels of bekistingstrillers; 
- verdichten door middel van een trilhamer of een trilnaald; 
- verdichten door slagverdichting of ‘schokken’. 
Verdichten is niet noodzakelijk bij zelfverdichtend beton. Bij het verdichten van beton zijn geluid, 
trillingen en energie relevante milieuaspecten. Aan deze aspecten worden in hoofdstuk 2 van het 
besluit eisen gesteld. 
Vervolgens kan het afwerken van beton plaatsvinden door het uitwassen van beton. Door het 
uitwassen krijgt het beton textuur. Het uitwassen van beton is een behandeling van het 
betonoppervlak, waarbij spoelwater vrijkomt. Dit spoelwater kan betonresten (en 
bindingsvertragers) bevatten. In deze paragraaf worden voorschriften gesteld aan het uitwassen 
van beton. 
 
Artikel 4.74n  
 
Het lozen van afvalwater afkomstig van het uitwassen van beton valt alleen onder de algemene 
regels als de lozing plaatsvindt op een aangewezen oppervlaktewaterlichaam. De aangewezen 
oppervlaktewaterlichamen zijn opgesomd in bijlage 2 bij de Activiteitenregeling. Voor lozingen op 
oppervlaktewaterlichamen die niet zijn aangewezen blijft de vergunningplicht voor lozen op grond 
van de Waterwet in stand.  
Voor lozingen op aangewezen oppervlaktewaterlichamen gelden de eisen opgenomen in het tweede 
lid.  
Op grond van het derde lid bestaat de bevoegdheid om de norm voor onopgeloste stoffen bij 
maatwerk aan te scherpen. Hieraan zal een toetsing aan de beste beschikbare technieken ten 
grondslag moeten liggen.  
Bij lozingen in het vuilwaterriool gelden de eisen opgenomen in het vierde lid.  
In het zesde lid is bepaald dat het mogelijk moet zijn om het afvalwater op een doelmatige wijze te 
bemonsteren. Voor een doelmatige bemonstering dient het monsternamepunt goed toegankelijk te 
zijn en in goede staat te verkeren. 


