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Duurzaam

Beton is  een duurzaam bouwmateriaal.  In  twee opvolgende artikelen laat  Agrabeton zien waarin de
duurzaamheid van beton tot uitdrukking komt. Het eerste artikel gaat in op de productie van beton.

Beton is  van oudsher  een sterk,  constructief  veilig,
brandveilig  en  economisch  aantrekkelijk
bouwmateriaal.  Het  is  een  eeuwenlang  beproefd
materiaal  van  natuurlijke  herkomst,  waarbij
restmaterialen weer grondstoffen zijn voor productie.

Lokale materialen
De  primaire  grondstoffen  bestaan  uit  natuurlijke,
lokaal voorkomende materialen: zand, grind, water en
bindmiddel  (cement).  De  grondstoffen  voor  de
productie van beton zijn praktisch overal ter wereld in
de natuur ruim voorhanden en worden in belangrijke
mate  regionaal  vervoerd.  Dit  beperkt  de
milieubelasting.  De  mogelijkheden  om  primair
gewonnen grondstoffen in combinatie met secundaire
grondstoffen tot bouwstoffen te verwerken zijn ruim.

Minder broeikasgassen
In dit  opzicht  onderscheidt  beton zich duidelijk  ten opzichte van andere (steenachtige)  bouwmaterialen.  Wat
bijvoorbeeld te denken van vliegas afkomstig van de elektriciteitsproductie. Portlandvliegascement (CEM II) heeft
een CO2-emissie van ongeveer 70 procent vergeleken met traditioneel portlandcement (CEM I). Daarnaast is er
ook  hoogovencement  dat  voor  een deel  uit  gegranuleerde  hoogovenslak  bestaat,  een  bijproduct  van  de
staalindustrie.  In vergelijking met traditioneel cement wordt de uitstoot van broeikasgassen met ongeveer een
factor drie à vier gereduceerd.

Beton is verder honderd procent  recyclebaar.  In die
zin wordt betongranulaat in diverse ketens, zoals de
wegenbouw  toegepast.  In meerdere mate vindt  het
materiaal  ook  zijn  weg  naar  de  eigen  keten  als
grindvervanger  in  beton.  Voor  de  toekomst  wordt
verwacht  dat  gebruik  zal worden gemaakt  van een
breder  pallet  aan  secundaire  grondstoffen.  In  dit
opzicht wordt dan ook hard gewerkt aan innovatie. 
 
Bouwen met betere resultaten
Duurzaam bouwen vraagt om het maken van kritische
en bewuste keuzes.  Betonmortel  kan exact  worden
samengesteld  naar  de  gestelde  eisen  in  de
realisatiefase.  Beton  is  een  materiaal  op  maat
waardoor  betere  en duurzamere  resultaten worden
gehaald.  Voor  het  behalen van optimale  resultaten
dient  tevens aandacht  te  worden gegeven aan een
gebalanceerd ontwerp. Immers de milieubelasting van

een betonnen constructie  wordt  bepaald  door  de  levensduur  daarvan.  Zo kunnen betere  resultaten worden
behaald als wordt geanticipeerd op alternatieve indelingen en functies van het gebouw. Het betonnen casco kan
dan veelal zonder constructieve problemen worden hergebruikt.

Lees ook: 'Wie duurzaam wil bouwen, bouwt met beton'
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