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De betekenis van schaarste- milieu- en energieoverwegingen voor het geLruik 

van bouwmaterialen. 

Voordracht gehouden door Prof.ir.P.C.Kreijger op 17 november 1976. in de 

Jaarbeurs Congreszaal te Utrecht t.b.v. het Symposium 

"Materialen voor onze Samenleving" 

(georganiseerd door de Stichting Toekomstbeeld der Techniek) 

Inleiding 
-~ ...... 

In de korte tijd die ter beschikkin:g staat is het niet mogelijk de su:~gesties 
die van de (opgelegde) titel van deze voordracht uitgaan, waar te maken. 

Van de bouwmaterialen wil ik dan ook slechts één materiaal iets nader bezien 

en dat is het materiaal beton, het meest gebruikte bouwmateriaal ter were ld en 

ook in Nederland. 

In 1973 verbruikte men over de gehele wereld ca. 690.106 ton beton of 

ca. 290.106 m3. Voor staal bedroeg het wereld verbruik bijv. 573.106 ton of wel 

73.106 m3. In Nederland wordt de laatste jaren 14 à 15.106 m3 beton of ca. 

33 à 37.106 ton beton verbruikt, hetgeen de betekenis van dit product direct al 

aangeeft. 

Beton bestaat uit een mengsel van cement, zand, grind en water. Na-~enging, 

transport en verdichting treedt door chemische reacties tussen cement en water 

een versteningsproces op waarbij een deel van het water wordt verbruikt en de 

overmaat water (nodig voor verwerken en verdichten) ev. weer kan verdwijnen daar 

een evenwichtconditie met het omringende medium (water of lucht van bepaalde RV) 

.· ontstaat . Willen we nu ue in de titel genoemde aspecten van beton bezien, dan 

~ zullen we dus deze aspecten voor de samenstellende bestanddelen van het beton 

moeten beschouwen. 

I. Schaarsteaspecten van beton 

Om de schaarsteaspecten van het materiaal beton te kunnen beoordelen, dienen 

we de samenstellende bestanddelen te beschouwen: 

l.I. Cement: In fig. I worden verbruik [I] en productie van cement ~n Nederland 

weergegeven. Bij het verbru~ worden tevens de grote groepen cement-afnemers 

vermeld nl. t.b.v. betonmortel en betonwaren. Per groep wordt nog aangegeven 

het verbruik aan portland- en hoogovencement, dat ook duidelijk aantoonbaar 

te relateren is aan de eigenschappen die deze cementsoorten aan beton ver

lenen. Als totaal blijkt de verhouding ~~ thans ongeveer ;~ te bedragen. 

Ruwweg gesproken zijn per jaar ca. 6.106 ton cement nodig, waarvan de helft 

p.c. Nederland produceert zelf ca 2/3 van deze nodige hoeveelheid, m.a.w. 

ca. 4.106 ton ~aarvan eveneens ongeveer de ' helft uit p. c . bestaat. De rest, 

dus ca. 2.106t wordt ingevoerd, vnl. uit Duitsland en in mindere mate uit 

België. 
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· · d d · h d · pc 50 d · · h · BlJ eze pro uct1ever ou 1ng he van ca 50 1e z1c u1t oogpunt van gev.,enste 

eigenschappen niet zo gemakkelijk laat wijzigen, is in fig. I berekend dat per 

ton geproduceerd cement, 1,17 t mergel nodig zijn of ca. 0,7 m3. Deze mergel 

komt zoals bekend is uit de St. Pietersberg-groeve. Deze kan worden geëxploi

teerd tot 16 dec. 1991. Als dus geen nieuwe ontgronding wordt toegestaan is 

er vanaf 1992 geen Nederlandse cementproductie meer. Er zijn echter in Z-Neder

land nog flinke mergelvoorraden aanwezig en de Ned. Cement Industrie heeft dan 

ook juist I~ week geleden een ontgrondingsvergunning aangevraagd voor een gebied 

van 430 ha. te Margraten waarmee, in principe dan de productie voor ca. 40 jaren 

is verzekerd. 

Voorwaarde daartoe is uiteraard dat de vergunning wordt verleend (een periode 

van 3 jaar wordt hiervoor nodig geacht), dat de financiering veilig kan worden 

gesteld (waartoe een periode van ca. 5 jaar nodig wordt geacht) en de voorbe

reiding voor de ontginning daarna kan starten. Nodig is o.a. een ondergrondse 

transportband terwijl ook de vervanging van een of meerdere klinker ovens bezien 

moet worden. 

· Indien dit alles positief uitvalt kan de productie ca 1989 starten en 1s volgens 

de geschetste lijnen een continue cementproductie in Nederland van ca. 4 à 

5.106 ton/jaar mogelijk tot ca. 2030. 

Dit is één randvoorwaarde voor een blijvend gebruik van cement op basis van 

eigen Nederlandse grondstoffen (mergel) • . De tweede randvoorwaarde is uiteraard 

dat er genoeg grind en zand aanwezig is om beton te vervaardigen, de Ned. Cement 

productie is nl. juist in staat om in het Ned. betonverbruik te voorzien. 

We zullen daarom thans verbruik en productie van grind en van zand bes chouwen. 

1.2. Grind: Grind wordt vooral in beton gebruikt,in korrelgrootten 3/15 mm en 

4/31,5 nun en dient te voldoen aan eisen tav. korrelgrootte-verdeling 

en zuiverheid (verontreinigingen, Cl. schelpen etc.). 

Fig. ·2 g·eeft een overzicht van verbruik [2]- en productie van grind in Nederland. 

Ook hier zijn weer enige groepen afnemers weergegeven waaruit blijkt dat ca. 70% 

van het grind t.b.v. beton wordt gebruikt. De huidige Ned. productie van ca. 

12.106 ton dekt dus ongeveer de Nederlandse aanvraag t.b.v. beton. 

Daarnaast wordt, vnl. uit Duitsland, ca. 6.106 ton grind geÏmporteerd. 

Uit de getekende productielijn blijkt dat, indien hierin geen verandering komt, 

de Ned. productie snel afloopt, in 1985 1s ook het project Panheel (400 ha.) 

uitgeput. In Midden-Limburg zijn echter zeker 10000 ha. met voorraden grind 

voor minstens honderd jaren aanwezig, die voor een groot deel redelijk gevestigd 

liggen zowel uit oogpunt van exploitatie als uit oogpunt van bevolkingsdichtheid 

en mogelijkheden tot herstel van de grindputten d.m.v. grond aanstort voor land

bouw of waterrecreatie. 
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Totaal is thans ca. 800 ha. in exploitatie wat bij een gemiddelde van 

120000 t.grind/ha •. een totaal van 100.106 ton betekent of wel een voorraad 

voor ca. 8 l 10 jaren, zoals geschetst in fig. 2. 

Om in volle productie te komen zijn op zijn minst ca. 7 jaren nodig, waarvan 

3 jaren voor de ontgrindingsvergunning (waarbij nl. steeds een beroep op de 

kroon nodig blijkt te zijn), ca. 2 jr. voor de aankoop van de nodige gronden 

(onteigeningsprocedure) hoewel uiteraard wordt getracht van te voren zoveel 

mogelijk opties te verkrijgen, dan nog 2 jaren voor de ontsluiting (kunstwerke~ 

bereikbaar via groot vaarwater). In feite is volle productie dus pas mogelijk 

ca 10 jr. na indienen van de ontgrindingsa~nvrage. 

Wat dus minimaal nodig is, is een tweede gebied als Panheel voor de grind-

. winning, waarvoor de procedure op dit moment zou moeten starten om in 1984 

tot redelijke productie te komen. De Provincie Limburg ziet deze problematiek 

zeer goed in en wil ook gaarne hieraan meewerken, ze wacht echter op een 

landelijk overheidsbeleid waarbij 3 Ministeries zijn betrokken: Economische 

Zaken, Verkeer en Waterstaat en Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. 

Inmiddels is een(ambtelijke)Landelijke Cie totCoordinatieOntgrondingenbeleidin

·gesteld die gevraagd is advies uit te brengen. Niet alle Provincies zijn nl. zo 

begripvol als Limburg, zo hebben Gelderland en Overijssel bijv. laten weten 

geen vergunningen voor ontgrindingen meer te zullen afgeven, tenzij de Kroon 

dit voorschrijft. Dan is er nog het conflict t.a.v. de zgn. bestemmingsplannen 

waarvoor Gemeenten verantwoordelijk zijn en in ons land ligt een ontgrinding 

al gauw binnen het grondgebied van de een of andere Gemeente die voor zich 

zelf uiteraard geen nut ziet in het aangeven van ontgrindingsmogelijkheden 

in haar bestemmingsplan. Ongeveer analoog ligt de zaak t.a.v. de zgn. streek- · 

plannen. Zelfs komt het in bepaalde gevallen voor dat als alles in kannen en 

kruiken is, een Gemeente ten onrechte een aanlegvergunning eist en weigert. 

Overigens dient te worden vermeld dat de Stichting Federatie van Oppervlakte

delfstoffen-winnende IndustrieëL Klei, Zand, Grind, Mergel, e.d. (FODI) reeds 

op 15 maart 1974 deze gehele problematiek (Urgentienota Ontgrindingen) bij de 

Overheid op tafel heeft gelegd [3]. Tot ru toe is er blijkbaar tegen dovemans

oren gepraat. Naar mijn smaak is deze problematiek slechts goed op te lossen 

als de overheid de ontgrindingen gaat aanwijzen. Laat ons hopen dat de 

Landelijke Cie Coordinatie Grondgebruik een dergelijk advies op korte termijn 

zal uitbrengen. Indien dit nl. niet het geval is blijkt duidelijk dat vanaf de 

jaren 1980 het een luxe wordt om te bouwen met het materiaal beton! 

Meer hierover straks. 

Laat ons echter thans bezien hoe het met onze zandpositie staat. 
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1. 3. Zand 

Zand kan worden verdeeld in zgn. ophoogzand, waarbij e~sen aan slibgehalte 

en doorlatendheid worden gesteld en in zgn. industriezand. Dit industrie

zand bevat dan betonzand, metselzand, zand t.b.v. kalkzandsteen-industrie 

en glasfabricage en voorts nog gieterijzand, zand voor de keramische indus

trieen en voor filterzandbedrijven. Voor betonzand dient de korrelgrootte 

max 5 à 6 mm. te bedragen, voor metselzand max 2 à 3 mm. Voorts worden eisen 

gesteld aa~ korrelgrootteverdeling en verontreinigingen. Momenteel wordt aan 

ophoogzand ca. 160.106 t/jr gebruikt en aan industriezand ca. 25.106 t/jr. 

waarvan als metsel- en betonzand ca. 16.106 t/jr. 

Fig. 3 geeft een overzicht van verbruik [4] en productie van industriezand 

in Nederland waarbij weer onderscheid is gemaakt naar groepen afnemers (beton

mortel, betonwaren, aannemers t.b.v. weg- en waterbouw,utiliteitsbouw en 

woningbouw). Voor beton blijkt ca. 2/3 van het industriezand te worden ge

bruikt (ca. 11.106 ton t.o.v. ca. 17.106 ton). 

Bezien we de productie in Nederland dan wordt onderscheid gemaakt tussen 

metselzand en betonzand geleverd door zandproducenten terwijl eveneens beton

zand vrijkomt bij de winning van grind. De zandproducenten zorgen voor totaal 

ca. 11.106 t. zand/jr., de grindproducenten voor nog eens ca. 5.106 ton 

zand/jr. Daarnaast wordt, vnl. uit Duitsland, nog ca. 5,5.106 ton betonzand 

geÏmporteerd. Export van metselzand en betonzand vnl. naar Beigië, wegen 

ongeveer tegen de import op (export metselzand ca.3.106 t, betonzand ca. 

2, r . 1 o6 t) 

Uit fig. 3 blijkt duid e' ijk dat na 1979 de zandproductie zeer sterk sterug

loopt en in feite nog meer kritiek is dan de grindproductie. In deze gegevens 

is niet opgenomen de exploitatie van de centrale winning in Bergen (limburg) 

enerzijds gezien de onzekere positie van deze concessie, anderzijds gezien de 

huidige moeilijkheden tav. verontreinigingen met humus en harsachtige deeltjes 

waardoor dit zand niet zonder meer geschikt is voor gebruik in beton. 

De totale oppervlakte bedraagt hier ca. 540 ha, waarvan voorlopig wordt gemikt 

op 300 à 400 ha. en jaarlijks op ca. 4.106t zand zou kunnen worden gerekend. 

Voorts zijn centraal in behandeling nabij Maasbommel in de zgn. Megense Ham 

twee projecten van resp. 250 en 80 ha aangevraagd, terwijl t.b.v. twee zand

producenten samen twee projecten van resp. 100 en 50 ha en voor drie zand

producenten samen nog een project van 50 ha is aangevraagd. 

Zouden al deze projecten inderdaad tot ontginning komen dan staat dus nog 

ca. · 530 ha ter beschikking wat bij een gem. productie van 1 0.0000 t/ha over 

ca 7 jaren (gelet op wat hierover werd vermeld onder 1.2) zou kunnen leiden 

tot een jaarproductie van totaal ca 5.106 tover een periode van ca 10 jaren. 
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In dit gunstigste geval dient echter toch te worden gerekend op een periode 

tussen 1979 en 1983 waarin steeds minder zand ter beschikking komt. Het is 

dus alleszins tijd dat eerder genoemde Landelijke Cie Coordinatie Grondgebied 

ook hier voor een snelle oplossing zorgt . In feite is het al te laat om een 

continue pruductie van beton voor de komende JO jaren te waarborgen. De sug

gestie van Veerbeek [5] om de vorming van spaarbekkens t.b.v. de drink- en 

industriewatervoorziening voor ca 20% te doen plaats vinden in de gebieden 

waar zich in Nederland bruikbaar zand en grind bevindt, verdient dart ook 

ernstige overweging. Een oplossing ~de· schaarste aan grind en vooral ook 

aan zand kan echter niet lang meer op zich laten wachten zoals blijkt wanneer 

we de consequenties van nu behandelde grondstoffen bezien met betrekking 

tot het verbruik van beton. 

I. 4. Beton 

In fig. 4 is het betonverbruik in Nederland weergegeven [6] met de hoeveel

heden samenstellende bestanddelen - cement, grind, zand en water - die hier

voor nodig zijn. Tevens zijn overgenomen uit de fig. I, 2 en 3 de in 

Nederland geproduceerde hoeveelheden cement, grind en zand en de verwachte 

alsnog te produceren hoeveelheden hiervan. Duidelijk blijkt dat na 1977 het 

betonverbruik afhankelijk wordt van de import van zand en grind en vanaf 

1992 ook van de cementimport. Als geen tijdige maatregelen worden genomen zal 

het betonverbruik vanaf ca 14.106 m3 beton in 1977 teruglopen tot ca 

. 6.Jo6m3 in 1987 en dan verder constant blijven. 

De gevolgen hiervan zullen niet alleen in de bouwnijverheid te merken zijn, 

waartoe we dan de cemeu~- , zand-, grindindustrie , de betonmortelindustrie, 

de betonwarenindustrie , de aannemers en de betonconstructeurs rekenen, 

maar ook in de toeleverende industrie zoals: transportsector (vervoer van 

zand en grind maakt ca. 3/5 van alle transport over de rivieren uit), timmer

industrie (bekistingen) staalindustrie en wapeningvlechterij. Nader te 

bespreken alternatieven zullen altijd de kosten doen stijgen daar cement, 

zand en grind de goedkoopste bouwmaterialen zijn en gelijktijdig ook de gering

ste energieinhoud bezitten van alle bouwmaterialen (uitgezonderd hout). zie tabel 

Indien de Nederlandse productie van zand en grind en na 1992 ook de 

Nederlandse cementproductie het betonverbruik in Nederland wil veiligstellen 

zal op advies van de eerder genoemde Landelijke Cie tot Coordinatie Ontgron

dingenbeleid de regering tot besluiten moeten komen en wel 

voor 1978 tav. de zandproductie 

voor 1978 tav. de grindproductie 

voor 1980 tav. de mergelproductie 
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De producenten hebben hun best gedaan, z1e de Urgentienota Ontgrindingen 

van de FODI, ze staan thans met de rug tegen de muur. 

Wat de nodige hoeveelheden betreft is er geen sprake van schaarste, wat de 

milieuproblematiek betreft heeft de Provincie Limburg laten zien dat dit 

eveneens geen enkel letsel behoeft te zijn. In feite rest slechts als oorzaak 

de onbeholpen wetgeving waarbij de lagere hierarchieen elkaar de bal toe

werpen zonder dat een duidelijk nationale prioriteit (bouwnijverheid, werk

loosheid) door de regering als zodanig wordt erkend en bewust wordt aangegeven. 

De vraag moet worden gesteld of een regering als vandaag bestaat, hiertoe 

wel in staat is. 

Het is duidelijk dat ook alternatieven tav. de toeslagmaterialen moeten worden 

beschouwden daarmee komen we aan het tweede deel van deze voordracht die dan 

onder het hoofd milieu- en energieoverwegingen kan vallen. 

TABEL 1 -VERGELIJKING VAN PRIJS EN ENERGIEINHOUD 

IV\ATERIAAL PRIJS ENERGIEINHOUD 

fl I kg fl I I MJI kg MJI I 

constructiestaal, geverfd 1,90 15,- 30 236 
wapeningstaal beton 1 I- 7,80 23 180 
cement 0, 10 0, 125 4,7 3,9 
toeslag (zand, grind) 0,01 0,015 0, 1 0, 16 
baksteen 0, 13 . 0,20 4,3 7,7 
ka I kzandsteen 0,045 0,09 0,84 l, 5 
hout l 1 10 0,55 1 ' 1,7 
betonspee ie 0,03 0,075 0,8 119 
gewapend beton 0, 12 0,3{) 2,5 6,0 
glas 2.65 7.00 21 56 
aluminium 

-·--·-

l-3,20 4,90 120 325 
metseTwêï-k -:baksteen -o~-26 o,-35 6 11 

.:k. ~- stee-~ -0~- -16 Ö~30 2,7 4,9 
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2. Milieu- en Energieoverwegingen tav. beton 

Door tijdgebrek kunnen de milieu- en energieoverwegingen tav. alternati eve 

mogelijkheden ter opvanging van ev. betonschaarste slechts zijdelings worden 

aangestipt. In verband met het voorgaande wordt het belangrijker geacht 

mogelijke oplossingen voor het dreigende betontekort na te gaan: 

2. I. Minder beton gebruiken. Met de nieuwe Voorschriften Beton V.B.l974, 0 elen 

A t/m F) is al wel zo ongeveer de limiet bereikt t.g.v. invoering van breuk

theorieen met een veiligheidsfactor van 1,76. Door de veiligheden te relateren 

aan de schade die ontstaat bij falen kan wellicht nog iets gedaan worden, 

al zal in dit geval tav. brandschaderisico de betondekking op de wapening 

bij vloeren vergroot moeten worden. Als totaal zal hierdoor nauwelijks het 

betonverbruik worden heinvloed • Gebruik van andere grondstoffen in beton 

of andere materialen valt onder "substitutie". 

2.2. Verlenging levensduur beton. Bij goede uitvoering is de levensduur van 

beton al zo groot (50 - 300 jaren) dat dit geen oplossing biedt voor het 

dreigende betontekort. 

2.3. Substitutie winplaatsen zand en grind [5] 

Op vergroting van de invoer uit België en Duitsland-Nederrijn kan niet 

worden gerekend, deze invoer bedraagt al ca 40 - 45% 

- Het Nederlandse deel van de Noordzee bevat geen grind, het Engelse deel 

wel. De consessies zijn daar echter al verleend zodat ook het thans nog 

gebruikte zeegrind (6% van totaal grindgebruik) dat van het Engelse 

Noordzee~eel afkom~tig is, als aflopende zaak moet worden beschouwd. 

- Het Nederlandse deel van de Noordzee bevat veel zand, echter van overwegend 

fijn tot zeer fijne korrelgrootten en vermengd met stoorzones van klei en 

veen. Voorts is het schelpgehalte hoog en dienen extra maatregelen te worden 

genomen tav. het chloorgehalte (ontzilting). Vooralsnog vnl. door technische 

bezwaren geeft dit geen direct bruikbare oplossing. 

- Invoer uit Duitsland-Bovenrijn. Hier zijn zeer grote voorraden, het scheeps

vervoer gekoppeld aan de wisselende waterstand schept als voorwaarde het in

richten van depots ter grootte van ca I ,5 x de jaarvoorraad. De prijs van 

zand en grind wordt hierdoor ongeveer verdrievoudigd waardoor de kostprijs 

van betonspecie wordt verdubbeld en de prijs van gewapend beton met 20 tot 

40% zal stijgen. 

2.4. Substitutie korrelgradering van zand en grind 

- In Nederland wordt een zgn. semi-continue korrelgradering gebruikt ~n 

betonspecie . 



Het is ook mogelijk gebruik te maken van een zgn discontinue 

korrelgradering die in essentie betekent dat de holle ruimte in 

één fractie wordt opgevtild met een hierin passende andere fractie. 

De verhouding van de aequivalente in elkaar passende korreldiameters 

bedraagt dan ca 7. 

Uitgaande van een cementsoort met een (hoofd)-korrelfractie van 

zeg. 10-40 ll geeft als opvolgende zeeffracties voor het toeslag

materiaal dan: 0,1 - 0,3 mm, I - 2 mm en 8- 16 mrn. 

Dit zou betekenen dat gedeeltelijk gebruik zou kunnen worden gemaakt 

van de zeer fijne zandsoorten die thans als ophoogzand worden gebruikt en 

eventueel ook van Noordzeezand gebruik kan worden gemaakt (zie echter 

2.3.). De keerzijde is dat grof grind van bepaalde zeeffractie nodig is. 

Het geheel zal zeker kostenverhogend werken. 

2.5. Subsitutie zand en grind 

-Gebroken natuursteen. België produceert per jaar ca 7.106 t grind, 

12.106 t kalksteen, 5.106 t porfier, 1,5.106 t steenslag(split) en 

1,5.106 t zandsteen(Rres), dus ca 20.106 t gebroken natuursteen. 

De Belgische calcaire voorraden zijn nog voor honderden jaren voldoende 

echter ze liggen van Luik tot Mons boogvormig onder Brussel. 

Dit betekent dat het transport de bepalende factor zal zijn terwijl 

de meeste kalksteensoorten minder geschikt zijn voor beton. De porfier

voorraden (wel geschikt voor beton) zijn veel kleiner. Echter ook in 

België verzet men zich meer en meer tegen teveel ontgronding en verwacht 

mag worden dat men ,~ -<J n toeslagmaterialen primair voor eigen gebruik 

wenst te besteden. 

- Mijnsteen. De zgn mijnhopen 1n Z-Limburg bedragen ca 100.106 ton en 

worden thans o.a. gebruikt voor opvulling van grindgaten. Van deze mijn

steen kan ook lichte toeslag worden vervaardigd ; echter men 

dient dan te rekenen met een energie-inhoud van ca 4000 MJ/ton of ca 

2500 MJ/m3 i.p.v. resp. 120 MJ/ton en 190 MJ/m3 voor zand en grind 

(en dus met een flink prijsverschil). 

- Lichte toeslagmaterialen van geëxpandeerde klei/leisteen. 

Afgezien van de veel grotere energie-inhoud (ca 2500 MJ/m3t.o.v. 190 MJ/m3) 

zou het zeer inconsequent zijn om onze kleivoorraden wel op veel grotere 

schaal te ontginnen (ook de baksteenfabrikanten ondervinden al moeilijk

heden bij hun ontgrondingsaanvragen), er zeer veel energie in te stoppen 

om uiteindelijk toch minder te bereiken dan met he t gebruiken van de 

Nederlandse zand- en grindvoorraden mogelijk is. 
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2.6. Hergebruik beton 

In internationaal verband (België, Duitsland, Nederland) zal de trits: 

"slooptechnieken beton - hergebruik gesloopt beton - demontabel bouwen 

in beton" worden onderzocht. Het eerstgenoemde onderwerp zal daarbij 

voornamelijk door Duitsland, de andere twee voornamelijk door België 

(met de nadruk op recycling) en Nederland (met de nadruk op demontabel 

bouwen) worden onderzocht. Het voorlopige onderzoekschema komt uit op een 
6 totaal van 1,65.10 fl, in 3 jaren te verwerken. 

Ondergetekende heeft het genoegen voorzitter van de Stuurgroep te zijn. 

In dit verband kan nog worden opgemerkt: transport en opslag van betonpuin 

bedraagt f 4,- tot f 40,- per m3, terwijl in Nederland in 1975 de sloop

kosten op ca 100.106 fl worden geschat. 

2.7. Hergebruik afvalstoffen t.b.v. de bouw 

-De recuperatie-jaaromzet is reeds groter dan 109 fl (schroot ca 350.106 fl, 

non ferro ca 450.106 fl, oud papier ca 200.106 fl 1 textiel ca 30.I06fl/jaar). 

- We denken voor de bouw in de eerste plaats aan het bouwpuin dat momenteel 
6 ca 4.10 ton/jaar bedraagt. Engelse onderzoekingen geven aan dat dit voor 

ca 1/3 à 1/2 uit betonpuin bestaat, ca 1/3 uit baksteenpuin en de rest 

uit hout. De problematiek schuilt in het verzamelen van het afval en het 

scheiden in fracties hiervan. Het onder 2.6 vermelde onderzoek zal ook 

hieraan aandacht schenken. 

- Fosfaatgips (chemie6ips) Kan geschikt worden gemaakt [71 t.b.v. ophogingen 

en t.b.v. de wegenbouw (project Intron, Instituut Grondmechanica en 

Funderingstechniek [ 8]). 

Het materiaal is momenteel rendabel daar waar geen andere (goedkope) 

grondstoffen als bijv. ophoogzand aanwezig zijn. 

Huishoudelijk afval, ca 4.106 ton per jaar, waarvan ca 1.106 ton jaarlijks 

wordt verbrand (9] waarbij de vrijkomende warmte wordt benut voor het 

opwekken van electriciteit. 

Bij verbranding komen slakken vrij zowel bij lage temperatuur (800 - 1000°C) 

als bij hoge temperatuur (1500°C). De lage-temperatuur slakken zijn 

ongeschikt doch kunnen na maling verhit worden tot 1S00°C en daarna 

gegranuleerd. Deze gegranuleerde slakken kunnen worden gebruikt samen met 

anorganisch materiaal en cement voor de vervaardiging van bouwstenen. 



Ook kan de gegranuleerde slak samen met zand en cement (resp. 60 e ,1 

40 ~ew %) worden gebruikt om beton te vervaardigen dat dan iets lichter 

is dan het grindbeton. Voor gelijke sterkte dient echter wel 20 à 30% 

meer cement te worden gebruikt. 

Er bestaat ook een Zweeds procedé om de verbrandingsslakken om te vormen 

tot licht toeslag materiaal (vol.massa 500 kg/m3) zodat met cement of 

met zand en cement lichtbeton kan worden verkregen (vol.massa resp. ca 

1200 en 1500 kg/m3). 

-Van gebroken glasafval [10] kan men bakstenen vervaardigen die tot 70% 

glas bevatten; het bindmiddel kan klei, calciumsilicaat of natriumsilicaat 

zijn. Voor de klei bedraagt de baktemperatuur ca 1000°C, voor Na-silicaat 

600°C terwijl Ca-silicaat geen bakproces nodig heeft doch slechts een 

stoomproces. Alle typen stenen zijn van redelijk tot goede kwaliteit. 

Glas zou ook aan beton kunnen worden toegevoegd tot35 gew% [10], al 

zou schrijver dezes hier een vraagteken bij willen zetten gezien de 

schadegevallen die hij bij de combinatie glas - cement heeft meegemaakt. 

In asfalt kan glas worden gebruikt t.b.v. de wegenbouw [10] zowel door 

en door,als in de vorm van glaspoeder die bij de aanleg op het oppervlak 

wordt gestrooid waardoor goede anti-slip-eigenschappen aan de weg worden 

gegeven. 

Glasvezels worden in de bouw veel als isolatiemateriaal gebruikt en zouden 

in principe van afvalglas kunnen worden gemaakt. 

- Vezelachtige materialen, zoals papier, hout, wol en katoen komen veel in 

vuilnis voor. Op deze gedachte berust het binden van vuilnis door poly

merisatie van geimp.cegneerde monomeren [ 1 0]. Men dient gebruik te maken 
. 1 . h d' monomeer 1 H d van samengeperst vu~ n~s met een ver ou ~ng f 

1 
> • et pro uct a va 

is (uiteraard) duur. 

Voorts bestaat een Europees en een Amerikaans syst~e~ [9] om vezels uit 

vuilnis te maken, welke vezels dan verder samen met houtspaanders en 

kunsthars tot bouwplaten worden gemaakt. Deze platen geven echter reuk 

af en zijn waterdampgevoelig (bij RV> 65%}. 

Een Nederlands systeem [10] bindt cement, zand en bepaalde toevoegingen 

aan een residu van een papierafscheidingsmethode (Black- Clawson-proces) 

tot verdiepinghoge panelen (gewapend zowel als ongewapend) en blokken. 

Het materiaal is goed nagel-, schroef- en zaagbaar en vertoont ook verder 

eigenschappen die zinvolle toepassing voor gebruik binnenshuis lijkt 

mogelijk te maken. 



- Houtafval, in de vorm van houtwol, spaanders of houtvezels, afkomstig 

van houtzagerijen, vinden grote toepassing als bouwmateriaal door m.b.v. 

een bindmiddel (cement, kunsthars) hier bouwplaten van te maken. 

Ook wordt houtmot met klei. gemengd voor de vervaardiging van (poreuze) 

bakstenen. 

Uitgaande van te zagen (boom-)hout blijft 50 vol.% hiervan als afval over: 

10% bastafval, 10% houtmot en 30% houtvezel(chips) of afvalhout dat tot 

vezels kan worden gemaakt. Slechts de bast is als afvalproduct moeilijk 

te hanteren en men zoekt hier nog naar goede oplossingen [11,12]. 

- Bio-industrie afval. De mest en drijfmest van de bio-industrie (ca 2.I0
6

t 

per jaar [9]) kan door pyrolyse (verhitting onder uitsluiting van lucht) 

worden gesplitst in een donkere olie (als ruwe olie), een waterige fractie 

die ammonium en stikstof bevat (te verwerken tot kunstmest) en een zwart 

poeder, een soort houtskool. De Universîty of California's LosAngeles 

Campus [ 13] maakte van dit poeder, dat inert en reukloos is, onder 

bijvoeging van gebroken glas poreuze bakstenen. Ook bleek het poeder 

geschikt als substituut voor carbonblack bij de vervaardiging van auto

banden en van drukinkt. 

Ook Tels [14] wijst op het belang van pyrolyse bij de vuilnisverwerking. 

Het is duidelijk dat de aard van het onder 2. 7 besprokene een andere 

doelstelling heeft dan het bijdragen aan schaarste~ de hoeveelheden zijn 

relatief gezien zo gering (het bouwpuin uitgezonderd) dat van een opheffen 

van het schaars wordende materiaal beton geen sprake kan zijn. 

Het (nuttige) doel van 2.7 is direct gericht op het neutraliseren van 

vervuilingen die op zichzelf een probleem zijn geworden. Aan dit laatste doel 

kan de bouw dus zeker een bijdrage leveren, mede gezien de grote opname

capaciteit van de bouw. 
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SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

Van de in de (opgelegde) titel vermelde "bouwmaterialen" wordt ~n feite alleen 

het materiaal beton en de samenstellende grondstoffen hiervan, besproken. 

Nederland is griezelig afhankelijk van betaalbare (ingevoerde) grondstoffen 

waarvan de aanvoer bepaald wordt door: uitputting, schaarste of angst hiervoor, 

prijsstijgingen en de voortschrijdende ontwikkeling van ontwikkelings-landen 

die meer en meer grondstoffen veredelen tot halffabrikaten. 

Nederland heeft voldoende mergel, zand, grind en klei om een ongestoord, zeer 

langdurig verbruik van cement, beton en bakstenen mogelijk te maken. De ervaringen 

met de ontzandingen en ontgrindingen in Limburg bewijzen dat door de vorming van 

recreatiegebied (zwemmen, vissen, watersport) dan wel door opvulling tot landbouw

gronden, milieuproblemen geen rol behoeven te spelen. Toch zal als geen centrale 

positieve beslissingen door de regering worden genomen: 

voor 1978 tav. zandontgronding 

voor 1978 tav. ontgrinding 

voor 1980 tav. ontgronding van mergel 

het jaarverbruik aan beton van 14.106 m3 in 1977 teruglopen tot ca. 6 à 7.to6 m3 

in 1987 (resp. 33.106 ton en 14 à 17.106 ton) en daarna verder constant blijven. 

Dit heeft als consequenties: prijsverhoging bouwwerken, toeneming energieverbruik 

en toeneming werkloosheid (cement-,zand-, grindindustrie, betonmortelindustrie, 

betonwarenindustrie, aannemersbedrijven, betonconstructeurs,schippers - f van 

riviertransport is zand en grind-, timmerindustrie tav. bekistingen, staalindustrie, 

vlechterijen, chauffeurs). 

Alle alternatieve oplossingen werken prijsverhogend en verbruiken aanmerkelijk meer 

energie, daar cement, zand en grind de bouwmaterialen zijn met de laagste prijs en 

de laagste energieinhoud (afgezien van hout, wat betreft de energieinhoud). 

Ais alternatieve oplossingen worden besproken: Minder beton gebruiken, levensduur 

beton verlengen, substitutie winplaatsen zand en grind, substitutie korrelgradering 

toeslagmateriaal in beton, substitutie zand en grind in beton en hergebruik van 

beton (slopen, hergebruik, demontabel bouwen). 

Als reëel mogelijk lijkt de overgang van continue op discontinue korrelgradering 

te kunnen leiden tot gebruik van fijn en zeer fijn zand in beton ( ophoogzand, 

zeezand), gecombineerd met grof grind of steenslag (gebroken natuursteen) terwijl 

anderzijds onbeperkte invoer van zand en grind van de BovenRijn mogelijk lijkt 

indien een oplossing wordt gevonden voor het scheepstransport. 

Minimaal lijkt daartoe nodig een zanddepot van ca I! x het jaarverbruik aan zand 

en grind, hetgeen de prijs van de toeslag ongeveer verdrievoudigt, van de beton

specie verdubbelt en van gewapend beton met 20-40% verhoogt. 



Tenslotte wordt een kort overzicht gegeven over het mogelijk gebruik van afval

stoffen t.b.v. de bouw (bouwpuin, chemiegips, huishoudelijk afval, glasafval, 

vezels, houtafval, bio-industrie afval). 

Hoewel deze mogelijkheden uit milieuoverwegingen van belang zijn, zijn de hoe

veelheden te herwinnen grondstoffen voor de bouw en zeker voor beton toch zo

danig gering dat dit nauwelijks een bijdrage kan leveren aan het schaarsteprobleem 

van beton. De beste oplossing hiervoor blijft een voortvarend beleid tav. ont

gronding van mergel, zand, grind en klei uit Nederlandse bodem •. 
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