VAN RESTAFVAL NAAR
CIRCULAIRE FUNDERING
MET DRAINMIX
Door de intensieve samenwerking tussen SUEZ en Heros Sluiskil werd de nieuwe bouwstof DRAINMIX ontwikkeld;
een duurzame fundering op plaatsen waar water op een vertraagde manier moet worden afgevoerd, zoals pleinen,
parkeerplaatsen, fietspaden en sportvelden. DRAINMIX is een duurzame en circulaire bouwstof die gemeentes, provincies,
waterschappen maar ook bedrijven kan ondersteunen bij het realiseren van hun duurzaamheidsdoelstellingen.

VERWERKING VAN RESTAFVAL

STERK, MILIEUVRIENDELIJK EN KOSTENEFFICIENT

In afvalcentrales verbranden we het restafval dat wordt ingezameld bij
burgers en bedrijven. De warmte die daarbij vrij komt wordt gebruikt om
elektriciteit op te wekken en woningen en bedrijven te verwarmen. Na de
verbranding van het restafval blijft in de energiecentrales onder andere
bodemas over. Na verwerking van bodemas – donkergrijs, zandachtig
materiaal – is het geschikt voor hergebruik. De metalen in de as worden
nieuwe grondstoffen en de mineralen zijn ideaal als bouwstof.

DRAINMIX is een sterke, secundaire bouwstof, met genoeg holle ruimte
om veel water op te vangen. De gemeente Grubbenvorst heeft als eerste
DRAINMIX toegepast in een waterpasserend en bufferend pakket in het
straatbeeld. Het regenwater wordt door de kleine holtes in de DRAINMIX
tijdelijk opgeslagen en vervolgens vertraagd afgevoerd in de bodem.
Hierdoor kunnen ook de hoosbuien van de toekomst geleidelijk afgevoerd
worden en blijven er geen gevaarlijke plassen achter op het wegdek.
Een mooi voorbeeld van duurzame klimaatadaptatie.

DE VOORDELEN VAN DRAINMIX OP EEN RIJ:

• Beter voor het milieu
• Besparing op materiaal en arbeid
• Constante kwaliteit
• Slim omgaan met water

DRAINMIX IS EEN LICHTE BOUWSTOF DAT VEEL WATER OPVANGT
DRAINMIX voldoet aan de NOC-NSF constructienorm 3, voor fundering onder sportvelden. Het water wordt vertraagd afgevoerd.
Klassieke fundering

Fundering met DRAINMIX
Toplaag

Toplaag
E-layer of foamlayer (optioneel)

E-layer of foamlayer (optioneel)

Sporttechnische laag

DRAINMIX

Zandfundering

40% minder
‘laagdikte’

Drainage

Drainage

AFVAL IS WAARDEVOL
Samen maken wij van afval weer nieuwe materialen. DRAINMIX is gemaakt van grondstoffen die achterblijven bij de verbranding van restafval.

1.700.000 ton
bodemassen
per jaar

Na de verbranding blijft
bodemas over. Daarin zitten
mineralen die ideaal zijn als
grondstof voor DRAINMIX

Bij verbranding van
afval komt warmte vrij,
daarmee wekken wij
elektriciteit op.

SUEZ haalt het restafval
van huishoudens en
bedrijven op en brengt
het naar de afvalcentrale.

KORRELVERDELING (RICHTWAARDEN)

Zeefmaat

Grenswaarden voor doorval (% mm)

(mm)

Algemeen

32

100

20

98-100

16
14

85-99

Gemiddelde

Grens tov
gemiddelde

Grenswaarden*.

100

100-100

100

100-100

98

96-100

Basiskenmerken

Prestaties

Korrelmaat

2/14 mm

Korrelgradering

Coarse Gc85-15 /
GTc20/17,5

Korrelvorm:
- Vlakheidsindex
- Korrelvormgetal

FI20
SINR

94

90-97

12,5

89

83-94

Percentage gebroken materiaal en volledig
rond materiaal in grof toeslagmateriaal

CNR

10

77

68-86

Gehalte aan fijne bestanddelen

f2

8

62

53-72

Kwaliteit van de fijne bestanddelen

NPD

6,3

48

37-59

4

23

Verbrijzelingsweerstand van grof
toeslagmateriaal

LA40

Weerstand tegen afslijting van grof
toeslagmateriaal

MDE NR

Deeltjes Dichtheid (Rho rd)

2,45 Mg/m3

Waterabsorptie (WA24)

3,8 %m/m

Chemische eisen

NR

Duurzaamheideisen

NR

20-70

17-31

2

  0-15

  5

3-8

1

  0-5

  2

1-4

0,6

0-1

0.063 (fines)

*90% van de bepalingen voldoen aan grenswaarden voor de doorval.

DRAINMIX is een product van:

Voor meer informatie over DRAINMIX kunt u contact opnemen met Heros Sluiskil BV
Tel: 0115 - 471258 of kijk op onze website: www.granova.nl
Martijn Hoekman | m.hoekman@heros.nl | 06-52730988

