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Alternatieve bindmiddelen: vallen en weer opstaan

De wand tussen beleid en beheer

Verbindt. Verbetert. Verduurzaamt.
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Als de cement industrie een land zou zijn, zou het, na 

China en de VS, de derde uitstoter van CO2 in de wereld 

zijn (met 2,8 miljard ton).

Na water, is beton het meest gebruikte materiaal op aarde.

Uitspraak

Verbindt. Verbetert. Verduurzaamt.
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Betonakkoord, doelstellingen

1. Samenwerking in de betonketen (een nationaal ketenakkoord);

2. Consistente uitvraag van duurzaam beton (Uitdagend uitvragen);

3. Een vermindering van de CO2-uitstoot in de betonketen in 2030 met 30% t.o.v. 1990, te behalen in de keten, en een 

inspanning gericht 49% reductie.

4. 100% hoogwaardig hergebruik van het vrijkomende beton in 2030 (Circulariteit ambitie),

a) transparantie is over de herkomst en samenstelling,

b) kwaliteit voor toekomstig hergebruik,

c) aansluiting gezocht wordt bij erkende keurmerken en transparante meetmethodes;

5. Een netto positieve waarde van natuurlijk kapitaal in de betonsector;

6. Het bevorderen van innovaties en sociaal kapitaal.

Verbindt. Verbetert. Verduurzaamt.
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Betonakkoord,
wat doen de opdrachtgevers?

1. Beton uitdagend uitvragen gericht op een dalende MKI.

2. Duurzaam beton waarderen (o.b.v. MKI).

3. Innovaties uitvragen en toepassen.

4. Hergebruik toelaten en bevorderen.

5. Minimaal 5% (V/V) hergebruikt granulaat toelaten.

Verbindt. Verbetert. Verduurzaamt.
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Innovaties uitvragen en toepassen.

Innovaties uitvragen
a) Zeer gewenst
b) Zeer lastig

Innovaties toepassen
a) Regelgeving
b) Beheer
c) Project scope en tijd
d) Kosten
e) Garanties
f) Etc.

Verbindt. Verbetert. Verduurzaamt.
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Waarom dan wel in Heiloo
Er was tijdig contact gezocht op diverse niveaus 
waardoor er een goed plan met elkaar 
overeengekomen kon worden
Het was ook in het project inpasbaar. 

Alle belanghebbenden waren gemotiveerd 

(Aannemer, ProRail en Gemeente Heiloo)

Er is gekozen voor een constructief belaste 

wand, maar een die in worst case wel 

vervangbaar is.

Verbindt. Verbetert. Verduurzaamt.
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Plan van Aanpak Heiloo

Verbindt. Verbetert. Verduurzaamt.

I Constructief belaste wand 

welke geen invloed heeft op 

de veiligheid van het spoor. 

II & III Vigerende normen zijn de 

basis.

IV Pijlers waren:

- verwerkbaarheid en sterkte

- Duurzaamheid

- Reproduceerbaarheid

V Beproeven van betonspecie 

(NEN-EN12350)

Verhardend beton (NEN 

5988)

Beproeven van verhard 

beton (NEN-EN 12390)



Ruimte onder deze 

hulplijn vrij houden 

voor logo of subtitel

Plan van Aanpak Heiloo

Verbindt. Verbetert. Verduurzaamt.

VI 1e Mockup gaf veel informatie 

over wat niet te doen en 

aandachtspunten

VIII2e Mockup aan het einde van 

het deelproject gemaakt t.b.v. 

verificatie en monitoring en 

om leerervaringen te borgen.  
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Bart van den Heijkant
Projectmanager Mobilis TBI
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Introduceren innovatie in project Heiloo (trajectduur 10mnd):

✓ Afstemming met Rijkswaterstaat en ProRail over allerhande 

technische- en contractuele zaken

✓ Afstemming onderzoekstraject binnen de kaders vanuit 

het Betonakkoord en de Klimaatenvelop

✓ Afstemming contractuele (juridische- en financiële) randvoorwaarden 

en risico’s voor het project en de beheerder

✓ Afstemming verzekeraars t.a.v. risico’s (AVB-, CAR- en VGV-verzekering) 

en Technical Inspection Service
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Behaalde doelstellingen project Heiloo:

✓ Uitgevoerde korte- en lange termijnproeven ter onderbouwing 

minimale gelijkwaardigheid (validatietraject)

✓ Proefstorts voor nader onderzoek en ca. 100 m3 constructief 

gewapende middenwanden gestort 

✓ Kennis praktijkgedrag mengsel (omslag, gevoeligheid regenwater, 

nauwelijks warmteontwikkeling, nabehandeling)

✓ Gemeten MKI-reductie van 22 % en CO2-reductie van 49 %

✓ Creëren draagvlak bij grote opdrachtgevers RWS en ProRail

✓ Kennis en ervaring opdoen met onafhankelijke betoncentrales

✓ Gecertificeerd geopolymeer beton mengsel -> GeoBetonTM
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En wat brengt de toekomst?



https://www.betonvereniging.nl/seminars-en-congressen/studio-beton/

