
Berekenen milieuprestatie beton
 

Met de nieuwe CUR-ontwerptool Groen Beton kan het milieuprofiel van beton worden bepaald en geoptimaliseerd.

Ontwerpers, constructeurs, toeleveranciers, betontechnologen en aannemers kunnen met de ontwerptool het milieuprofiel van
hun betonproduct verbeteren. Met de tool wordt direct zichtbaar wat het effect is van de verschillende mengselsamenstellingen
op het milieuprofiel. Ook wordt rekening gehouden met de transportafstanden van de benodigde grondstoffen. Gebruikers van de
tool leren op deze manier de consequenties van de gekozen receptuur voor het milieuprofiel van de mortel kennen en die
vervolgens verbeteren.

 

Doorontwikkeling
De CUR-ontwerptool Groen Beton maakt deel van een bredere aanpak
en kent vooralsnog twee fasen. De ontwerptool Groen Beton behoort tot
fase 1 en is vooral gericht op betontechnologen. Die kunnen de
samenstellende bestanddelen van een betonmengsel en de herkomst
van de grondstoffen in de tool invoeren, om hiermee het milieuprofiel (de
milieubelasting bepaald door elf milieueffecten) van een m³ beton, los
van de toepassing, te berekenen.
In thans lopende fase 2 wordt de rekentool uitgebreid in die zin dat de
samenstelling van het beton wordt gekoppeld aan de toepassing in de
praktijk. Afhankelijk van de toepassing kan de betonsamenstelling
worden geoptimaliseerd voor wat betreft de milieuaspecten in de
productie- en uitvoeringsfasen. Aspecten zoals bouwmethode, al dan
niet snel willen ontkisten en klimaatomstandigheden zijn daarbij

medebepalend. In deze kan bij een tijdig overleg, wanneer keuzes in het bouwproces nog niet zijn vastgelegd, een
betontechnoloog al een advies opstellen en meerwaarde geven.

 

Afstemmen opdrachtgever
Met de inzet van de tool in de ontwerpfase wordt beoogd een bijdrage te leveren aan het ontwerpen van duurzame
betonconstructies. Met de berekende resultaten kunnen aannemers met hun opdrachtgevers afstemmen hoe het milieuprofiel van
de betonmortel zich verhoudt tot de levensduur en de bouwmethode.

Lees ook: Wie duurzaam wil bouwen, bouwt met beton
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