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Visie op duurzaamheid 

André Burger 
Cement&BetonCentrum 

Door:  André Burger 

 Directeur 
Cement&BetonCentrum 

Bouw bewust, bouw gerust, bouw met beton…. 
Betonwegendag, 11 oktober 2011 
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Eén sheet over het Cement&BetonCentrum 

 Wat 
Een vereniging van 5 cementproducenten met 
aanzienlijke belangen (totaal ca 80%) op de 
Nederlandse markt 

 Doel 
Vergroten van het verantwoord cementgebruik in 
Nederland 

 Missie 
Bevorderen en verdedigen van de nuttige toepassing 
van cement en beton 

Alice in Duurzaam Bouwen land 

Welke weg moet Alice nemen? 
Waar wil ze naar toe? 
PPP  Planet = milieu 

• Minder CO2 (bouw, gebruik)? 
• Minder fossiele brandstoffen? 
• Minder (nieuwe) grondstoffen? 
• Langere levensduur? 
• Minimaal ontwerp of robuust? 
• Minder…./meer… 
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Is dit duurzaam bouwen? 

Goede bedoelingen - 
sympathiek 

Ambitieus - idealistisch 

Hergebruik materialen 

Voldoet niet aan minimale 
(wettelijke) functionele eisen 

Ruimtebeslag (Meppel) 

Smaak/esthetiek 

(Zeer) korte levensduur  sloop Nee dus !! 

Het is niet doordacht, het is niet op te schalen, het is niet 
gelukt… 

Wat is de bouwopgave van de toekomst? 
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Dit is de bouwopgave van nu….. 
 en van de toekomst…. 

En dit… 
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En dit….. 

Hoe anders wil je 1.500.000.000 chinezen 
hun toekomst laten bepalen?  
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Niet de bouwsector bepaalt de bouwopgave; 
dat doet de samenleving! 

 En deze bouwopgave, met de daarbij gestelde functionele 
eisen, zullen we als bouwsector gezamenlijk zo duurzaam 
mogelijk moeten realiseren (omdat de samenleving dat 
vraagt van de bouw) 

Wat is de positie van beton in relatie tot 
duurzaam bouwen? 

 Beton is en blijft het belangrijkste bouwmateriaal 
om een duurzame toekomst op te bouwen 

 Cement is en blijft (voorlopig) de belangrijkste 
component om de (fysieke) duurzaamheid van 
beton te waarborgen 

 Dat schept een grote verantwoordelijkheid voor 
zowel de toeleverende industrie als voor 
ontwerpers en bouwers 
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Daarom eerst wat feiten over cement 

  Voor cement is klinker nodig 
  Bij klinkerproductie komt CO2 

vrij  
  CaCO3  CaO + CO2 
  Mondiaal 5% 
  Nederland 1,6% 

  Voortgaande verbeteringen  

Conclusie: 
Cement is zo gek nog niet! 

Zijn er alternatieven voor cement in beton? 

Ja:  
  Cementvervangende vulstoffen (al dan niet met bindmiddelfunctie) 
  Alkali geactiveerde slakcementen 
  Novacem 
  Acem 
  Calera proces 
  Zwavelcementen 
  Geo-polymeren 

Nee: 
  Werkelijke duurzaamheids (sustainability) effect onzeker 
  Algemene beschikbaarheid grondstoffen (cement 2010: 3,3 miljard ton) 
  Kostprijs (cement < € 0,10/kg) 
  Kwaliteit (sterkte ontwikkeling, fysieke duurzaamheid) 
  Verwerkingseigenschappen 

Per saldo:   
 De druk om tot resultaat te komen is groot, maar een echte 
doorbraak is nog niet te voorzien 
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En dan over de cementkeuze 

 Waarom gebruiken we niet alleen CEM III? 
–  Hoogovenslak is beperkt beschikbaar (conjunctuur) 
–  Alle eerder genoemde cementen zijn ‘all purpose’ maar… 
–  Elk cement heeft een technisch/economisch 

voorkeurstoepassingsgebied (verhardingssnelheid, verwerkbaarheid, 
warmteontwikkeling, interactie met hulpstoffen, vorst-dooizout bestandheid 
etc.) 

–  Alle geschikte secundaire grondstoffen worden gebruikt, maar.. 
–  Op is op! 
–  De markt vindt steeds het  

 optimum! 

En dan wat feiten over beton 

 De grondstoffen voor beton (= steen) zijn onbeperkt 
beschikbaar 

 Beton kan voor 100% worden gerecycled en wordt nu al 
voor 100% (meest laagwaardig) hergebruikt 

 Duurzaamheid is essentieel voor duurzaamheid  
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De grondstoffen voor beton zijn onbeperkt 
beschikbaar 

  Beton bestaat voor 80% uit fijn en grof 
steenachtig toeslagmateriaal (in NL meest 
zand en grind)  

  Er is meer dan genoeg zand en grind in NL. 
De incidentele (en toekomstige) schaarste is 
beleidsmatig.  

  Grindplassen en heringerichte groeves leveren 
waardevol cultuurlandschap, natuur, 
recreatieve mogelijkheden, aantrekkelijke 
bouwlocaties (Grensmaas: veiligheid tegen 
overstroming) 

  Vergunning voor winning alleen bij 
maatschappelijke meerwaarde 

  Mondiaal is de voorraad toeslagmateriaal 
onbeperkt 

Mondiaal is de voorraad toeslagmateriaal 
onbeperkt 

Let op!!! 



10 

Zoek het verschil 

Mont Blanc:  

20 jaar 
toeslagmateriaal 
voor al het beton 
in de wereld 

Beton kan voor 100% worden gerecycled 

  Betonpuin wordt voor 100% hergebruikt  
 (meestal laagwaardig, als wegfundering) 

  De vraag naar betongranulaat overtreft het aanbod 
  De markt functioneert daarin nog niet optimaal duurzaam 
  De CO2 belasting bij hergebruik van beton in beton is meestal groter 

dan bij laagwaardig hergebruik en nieuwe grondstoffen 

Technisch zijn er geen 
belemmeringen voor 
hergebruik van beton in beton 
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Materiaalstroom van BSA naar grindvervanging 
(EIB 2009) 

Nu:  
- stortverbod steenachtig BSA 

- 4 à 5 % grindvervanging (2005) 

Beleidsinstrumenten: 
- Verplicht vervangingspercentage (GGI) 

-  Heffing op primair materiaal  (winning/
gebruik) 

-  Subsidie op betongranulaat  
 (productie of gebruik) 

Met welk doel ? 
- Schaarste  

- CO2 (twijfelachtig) 

Duurzaamheid is essentieel voor 
duurzaamheid 

 In elke LCA berekening is de meest 
bepalende factor de ingeschatte 
levensduur van de constructie 

Beton heeft het eeuwige leven mits… 

  De functionele eisen goed zijn 
gedefinieerd  

  De betontechnoloog zijn vak verstaat 
(de kennis van nu; CUR aanbeveling 
48) 

  De uitvoering geen steken laat vallen 
(dekking, storten, verdichten, 
nabehandeling) 



12 

Beton geeft vorm aan  
een duurzame toekomst 

Maar hoe kiest Alice nu het goede pad 
in dit Duurzaam Bouwen land vol 
tegenstrijdigheden? 

Ze moet: 
Bepalen wie ze is 

Wat haar rol is. 

Bepalen waar ze naar toe wil 

Prioriteiten stellen 

Keuzes durven maken 

en dan het goede pad kiezen 

En wat is het goede pad voor Alice als 
opdrachtgever? 

Bouwen heeft altijd een grote impact op de samenleving.  
Dus bouw perfect, d.w.z.: 
-  Sluit optimaal aan bij de bestaande behoefte en de 

voorzienbare toekomstige behoefte 
-  Maak zo mogelijk gebruik van overvloedig beschikbare of 

onbeperkt vernieuwbare grondstoffen en vermijd de 
toepassing van schaarse grondstoffen 

-  Zorg voor een onderhoudsvrije/-arme technische 
levensduur, die minimaal gelijk is aan de functionele 
levensduur 

-  Sloop zodanig dat je het BSA kunt opwerken tot universeel 
inzetbare grondstoffen (dan is de afzet gewaarborgd) 
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En wat is het goede pad voor Alice als 
betonproducent? 

 Gebruik uitgekiende mengsels die ‘op 
maat’ zijn voor de functionele eisen die 
aan het beton worden gesteld 

 Gebruik secundaire materialen uit de 
eigen kringloop 

 (niet omdat de primaire materialen schaars zijn; niet om 
de CO2 uitstoot te beperken; maar omdat je als 
producent verantwoordelijkheid moet durven nemen voor 
de terugname voor je eigen product bij einde 
levensduur). 

En wat is het goede pad voor Alice als 
cementproducent? 

  Volg het onderzoek naar nieuwe soorten klinker op de voet en 
beoordeel de claims voor CO2 reductie en investeer in 
geloofwaardige claims 

In afwachting van het resultaat daarvan: 

  Zet maximaal in op vervanging van primaire brandstoffen en 
grondstoffen voor de klinkerproductie (inclusief fijne reststoffen uit 
betonrecycling), ook voor klinker van overzee 

  Zet maximaal in op verdere vervanging van klinker in 
samengestelde cementen ook voor cement van overzee 

  Optimaliseer de fijnheid van cementen voor maximale reactiviteit 
van de ‘kostbaarste’ component (klinker) 

En dat allemaal met een onvoorwaardelijk vasthouden aan 
betrouwbaarheid en kwaliteit van het geleverde cement 
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Duurzaam bouwen? 

 Bouw bewust…..  
 Bouw gerust…… 
 Bouw met beton!!!! 

Dank voor uw aandacht.  


