
Onderbouwing milieuklasse XA3 in de BRL 2812 Agrarische Betonproducten. 
 
Volgens NEN-EN-206-1 dient er op basis van tabel 2 zie hieronder bepaald te worden of er 
sprake is van milieuklasse XA1, XA2 of XA3. 

 
 
Over het algemeen zijn bovenstaande grenswaarden niet bekend en zullen deze per locatie 
afwijken. Daarom geeft NEN 8005 – bijlage A – hiervoor een leidraad d.m.v. een keuzeschema 
Zie volgende bladzijde. 
 
 
  



 
NEN 8005 – Bijlage A 

 
Het keuzeschema start linksboven. 
 
Omstandigheden met concentraties en grenswaarden volgens tabel 2 van NEN-EN-206-1 ? 
Nee, want dit is niet exact bekend. (als je hier Ja zou kiezen, zou je na 2 stappen d.m.v. tabel van 
NEN-EN-206-1 een keuze moeten maken op basis van concentraties die niet exact bekend zijn). 
 
Concentraties stoffen vermeld in tabel van NEN-EN 206-1 groter dan de grenswaarden, of pH<4? 
Nee, want dit is niet exact bekend. (als je hier Ja zou kiezen zou je XA3 toe moeten passen met 
acceptatie van aantasting). 
 
Verontreinigde bodem/grondwater of stoffen uit tabel A.2 ? 
Hiervoor kijken we naar tabel A.2 van NEN 8005 (zie volgende bladzijde) 
Voor mest volgt er een agressiviteit van 4 – sterk agressief. 
 
Agressiviteit volgens tabel A.2 in klasse 5 ‘zeer sterk agressief’ ? 
Nee, het is klasse 4 – sterk agressief. 
 
Kies milieuklasse (zie tabel A.2): 

- XA1 bij klasse 2 ‘licht agressief’; 
- XA2 bij klasse 3 ‘matig agressief’; 
- XA3 bij klasse 4 ‘sterk agressief’; 
 

Er is sprak van mest met een agressiviteit van 4 – sterk agressief, hieruit volgt milieuklasse XA3. 
 
 
Opmerking: 
Voor kuilvoer is er volgens tabel A.2 van NEN 8005 sprake van een agressiviteit van 5 – zeer 
sterk agressief. Hiervoor wordt aangegeven: accepteer aantasting, pas een opofferingsdekking 
toe of breng een beschermlaag aan. 

(Onbekend) 

(Onbekend) 



 
Conclusie: 
Op basis van het bovenstaande dient er milieuklasse XA3 (cementgehalte minimaal 340 kg/m3 
en watercementfactor maximaal 0,45) te worden toegepast. 


