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Kaders  bij  verduurzamen  :

• Ambities  van  opdrachtgevers  en  bouwpartners
• Private  keurmerken,  o.a.:

• Breeam
• GPR-gebouw
• Leed
• CO2-prestatieladder

• Milieuregelgeving  Bouwbesluit  (MPG)
• Aanbestedingscriteria  (EMVI  /  Dubocalc /  MVI)
• Eigen  verantwoordelijkheid  en  creativiteit:  
ontwerper  /  constructeur  /  toeleverancier



Duurzaam  beton?

• Meer  dan  alleen  het  materiaal  beton.

• Het  gaat  ook  over  vergroenen van  gebouwen  en  
constructies  door  milieueffecten  te  beperken  in:
• Ontwerpfase  (duurzaamheid  in  VO)
• Bouwfase
• Gebruiksfase
• Design  for recycling  en  hergebruik



Duurzaamheid  =  keuzeproces

• Functionele  eisen
• Wet  en  regelgeving
• Levensduur  /  levensduurverlenging
• Milieubelasting  - MKI
• Verantwoorde  herkomst
• Alternatieve  grondstoffen
• Potentie  v/h  beton/betonconstructie:  gebouw-,  bouw-
element en  materiaalniveau

• Bijdrage  van  de  betonconstructie  aan  energiebesparing  
(TAG/BKA)



Winst  te  halen  uit  samenwerking  in  de  
keten

Met  name  in  de  relatie:

• Opdrachtgever  /  architect  /  constructeur

• Aannemer  /  installateur

• Toeleverancier  /  betontechnoloog



GEWENST:  

EEN  ‘DASHBOARD’  VOOR  
OPTIMALISATIE  DUURZAAMHEID  

BETON



SBRCURnet Ontwerptool Groene Beton

• Gewogen  optelling van  milieu-effecten
• Gebaseerd op  levenscyclusanalyse (LCA)
• Onderdeel van  keurmerk Beton Bewust (adviesfunctie)



Ontwerptool Groen Beton
Betrokkenen:
• BFBN,  Cement&Betoncentrum,  VOBN,  RWS,  CRH,  
Heijmans,  NIBE,  SBRCURnet,  SGS-INTRON

Fasering:
• Fase  1  (2012):  tool  voor  1  m3  beton
• Fase  2  (2013):  tool  voor  betonnen  bouwdelen
• Fase  3  (2014):  gebruiksvriendelijke  en  robuuste  tool  
voor  betonnen  bouwdelen

• Fase  4  (2016):  webbased versie  met  aansluiting  op  NMD



Doel &  Gebruik

A. Milieuprofiel  van  beton  berekenen  
(per  m3  beton  en  voor  betonnen  bouwdelen  in  een  toepassing)

B. Volgens  SBK  Bepalingsmethode  en  EN 15804
C. Werking  van  de  tool  is  geverifieerd  door  extern  
deskundige

D. Import  data  vanuit  laatste  versie  NMD  
E. Resultaat  na  review  geschikt  voor  opname  in  NMD  of  in  
aanbestedingen



Levenscyclusanalyse  (LCA)

Resultaat:
Milieubelasting  van  
bouwproducten  
over  de  gehele  levenscyclus  
volgens  bestaande  normen

Nu  ook  mogelijk  met  de  ontwerp-
tool  van  SBRCURnet









Percentage  CO2  – gemiddelde  M3  in  2014



Invloedsfactoren op  het  milieuprofiel

• Aandeel  klinker
• Hoge  druksterkte  (constructieve  veiligheid)
• Hogere  milieuklasse
• Snelle  verharding  (bouwschema  /  bouwsnelheid)
• Grotere  transportafstanden

• Aandeel  hoogovenslak
• Lagere  druksterkte
• Langere  verhardingsperiode



OPBOUW  GROENE  M3 1



OPBOUW  GROENE  M3 2



OPBOUW  GROENE  M3 3



OPBOUW  GROENE  M3 3



OPBOUW  GROENE  M3 4



OPBOUW  GROENE  M3 5



Resultaten  Milieueffecten  grafisch



Resultaten  Milieueffecten  cijfermatig



Zwaartepunt  analyse



Vergelijking  resultaten  (mengsels)



Groene  m3  - Status

• Licenties  via  SBRCURnet
• Eigengebruik  voor  optimalisatie
• Reviews  van  individuele  berekeningen  voor  extern  
gebruik  (aanbesteding,  EPD’s (input  voor  de  NMD)

• Continue  updates  met  basisprocessendatabase
• Maakt  onderdeel  uit  van  het  keurmerk  Beton  Bewust



Vragen?


