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“Wij  weten  al  jaren  dat  beton  een  milieuverantwoord  bouwmateriaal  is,  maar  we  vergeten  het  te
vertellen”, zegt Jan Heuveling, adviseur bij de brancheorganisatie VOBN. De campagne ‘Beton Bewust’
moet een einde maken aan die radiostilte.

Een  brochure,  een  uitgebreide  website  www.betonbewust.nl  en  voorlichting.  Moeten  de  Nederlandse
bouwpartners wakker geschud worden?
“De bouw staat de laatste jaren volledig in het teken van duurzaam bouwen. Een groot aantal opdrachtgevers,
ontwerpers en aannemers weet dat beton duurzaam is, maar een ander deel heeft dat beeld niet. Wij denken dat
een gebrek aan kennis over de duurzame eigenschappen van beton hieraan ten grondslag ligt. Hier ligt dus voor
ons een belangrijke taak om de bouw beter voor te lichten.”

Waarom  moet  de  voorlichting  zo  stevig  aangepakt
worden?
“Het  draait  om feiten.  De markt  zit  niet  te wachten op
aannames,  dan kom  je  op  drijfzand.  Opdrachtgevers
vragen om een duurzaam gebouw  en willen bewijzen
voor  die  duurzaamheid.  Vandaar  dat  er  ook
meetinstrumenten zijn ontwikkeld  om de  duurzaamheid
van gebouwen te meten zoals GreenCalc+, BREEAM-NL
van de Dutch Green Building Council (DGBC) en GPR
Gebouw.  Wij  proberen  onze  milieubijdrage  dan  ook
zoveel mogelijk te kwantificeren.”

U vindt dat u een goed verhaal te vertellen hebt.
“Dat  vind ik  zeker.  Beton is  een natuurproduct  waarbij
geen  afval  vrijkomt.  Restmateriaal  vormt  weer  de
grondstof voor productie. Grijs is in ons geval geen grijs
maar  groen.  En niet  alleen het  materiaal is  duurzaam.
Alle  toeleveranciers  in  de  betonindustrie  blijven  hun
processen  op  dit  punt  verder  verbeteren,  slimmer
produceren en verstandiger  vervoeren.  Zo  beperkt  de
landelijke  dekking  aan  betonmortelcentrales  de
vervoerskilometers.”

Waar  is  de  brochure  BetonBewust  Wijzer  aan  te
vragen?
“Wie gedetailleerde informatie wil over dit onderwerp kan
terecht  op  de  website  www.betonbewust.nl  of  op  de  website  van  het  Gietbouwcentrum,
www.gietbouwcentrum.nl.  Op deze sites is ook de brochure aan te vragen.  Het  is een gids die de aspecten
behandelt van duurzaam bouwen met beton. De gids maakt mensen bewust van de duurzaamheid van beton en
levert meteen de bewijzen voor die duurzaamheid.”

Bestel hier de BetonBewust Wijzer
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