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 Milieukeur 
Betonstraatstenen 
 

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde controles,  

voldoen de door 

Diamant Beton BV 
geproduceerde producten, die gespecificeerd zijn in dit certificaat, aan het certificatieschema 

“Milieukeur betonproducten (MK.58/BTP.10)” van de Stichting Milieukeur d.d. 1 november 2014. 

 

 
Bouke Meekma 

Kiwa  
 

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan. 

 

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl of www.milieukeur.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is. 

Certificaathouder   

Diamant Beton BV 

Jan Weitkamplaan  18 

7772 SE  HARDENBERG 

Tel. 0523 26 24 44 

Fax 0523 26 17 99 

info@diamant-beton.nl 

www.diamant-beton.nl 

 

 

  

Kiwa Nederland B.V. 

Sir Winston Churchilllaan 273 

Postbus 70 

2280 AB  RIJSWIJK  

 

Tel. 070 414 44 00 

Fax 070 414 44 20 

info@kiwa.nl 

www.kiwa.nl 
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Milieukeur 

Betonstraatstenen 
 

 

SPECIFICATIE 

De door de producent geproduceerde betonbanden, betonstraatstenen en betontegels met daarin opgenomen de grondstoffen (eigen) 

betongranulaat, menggranulaat en/of schoongebrand grind uit teerhoudend asfaltbeton en die  voldoen aan ondergenoemde 

productspecificatie en KOMO eisen, voldoen aan de eisen in het certificatieschema van Stichting Milieukeur (zie www.milieukeur.nl).  

De minimale vervanging is vastgelegd in het certificatieschema van Stichting Milieukeur. 

 

PRODUCTSPECIFICATIE 
 

Betonstraatstenen en betonbanden: 

Minimaal 10% (m/m) van het grove toeslagmateriaal (fractie groter dan 4 mm) in de onderlaag van de betonbanden en betonstraatstenen 

bestaat uit betongranulaat, menggranulaat (overeenkomstig NEN-EN 12620 en NEN 5905:2004), eigen betongranulaat en/of 

schoongebrand grind uit teerhoudend asfaltbeton (overeenkomstig BRL nr. 2502 en het gehalte PAK is maximaal 5 mg/kg). 

 

Betontegels: 

Minimaal 25% (m/m) van het grove toeslagmateriaal (fractie groter dan 4 mm) in de onderlaag van betontegels (klein formaat, groot formaat 

en dakterrastegels) bestaat uit betongranulaat, menggranulaat ( overeenkomstig NEN-EN 12620 en NEN 5905:2004), eigen betongranulaat 

en/of schoongebrand grind uit teerhoudend asfaltbeton (overeenkomstig BRL nr. 2502 en het gehalte PAK is maximaal 5. 

 

KOMO eisen 

De door de producent geproduceerde betonbanden, betonstraatstenen en betontegels volgens bovengenoemde productspecificatie, 

moeten voldoen aan de bij het type product horende certificatieschema volgens BRL 2312 t/m BRL 2315, en voorzien te zijn van een bij het 

type product behorende KOMO
®
 kwaliteitsverklaring en/of KOMO

®
 beeld- of woordmerk.  

 

Niet KOMO geproduceerde betonbanden, betonstraatstenen en betontegels zijn uitgesloten van de Milieukeur certificering. 

 

MERKEN 

De certificaathouder mag publiceren dat zijn ongewapende 

betonproducten volgens bovengenoemde specificatie gecertificeerd 

zijn door Kiwa, maar uitsluitend voor de in het certificaat genoemde 

ongewapende betonproducten. 

 

De certificaathouder mag daarvoor gebruik maken van door Kiwa ter 

beschikking gestelde pictogrammen en logo’s alsmede de door de 

Stichting Milieukeur beheerde logo’s “Milieukeur”. 
 

 

Merken en logo’s 

 

 K84061 

 

WENKEN VOOR DE GEBRUIKER     

1. Inspecteer of: 

 1.1 uitgevoerd is wat is overeengekomen; 

 1.2 de geproduceerde ongewapende betonproducten geen 

 zichtbare gebreken vertonen. 

 

2. Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring 

 overgaat, neem dan contact op met: 

 2.1 Diamant Beton BV te Hardenberg; 

 en zo nodig met: 

 2.2 Kiwa Nederland B.V. 

 

 3. Controleer of dit certificaat nog geldig is, raadpleeg hiertoe 

 www.kiwa.nl of www.milieukeur.nl  

 

 

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder. 

 

 

 


