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Steengoed en Duurzaam
De betonsteen is een zeer gewaardeerd element in onze openbare ruimte. Zowel in het horizontale vlak – een robuust
bestratingselement - als verticaal – een constructief dragend en tegen het klimaat beschermend element - komen we
dit op het eerste gezicht simpele massaproduct tegen. Alhoewel?! De betonsteen is verkrijgbaar in een enorme variëteit
met vele natuurlijke bewerkingen, deklagen en kleurvariaties, heeft zeer kleine maat- en vormafwijkingen en bezit relatief
gunstige milieuaspecten.
Op dit seminar laten we enkele actuele ontwikkelingen zien. We staan stil bij de inspanningen die de sector zich getroost
om de duurzaamheidsopgave het hoofd te bieden en tonen u hoe bedrijven tegenwoordig op een zeer arbeidsvriendelijke
manier ‘een straatje leggen’. Ook is er aandacht voor de aardbevingsproblematiek en de wijze waarop steenconstructies
hiertegen bestand zijn. Tot slot gunnen we u een doorkijkje naar de toekomst.

Programma
13.30 uur

Registratie en ontvangst

14.00 uur

Lezingensessie 1: De betonsteen past ook in úw straatje!

Trends in duurzaamheid
ir. M. van Leeuwen (CRH Sustainable Concrete Center)
Het sluiten van de kringloop is de belangrijkste duurzaamheidsuitdaging van de betonsector. Een praktische benadering hiervoor
biedt de circulaire economie. In de circulaire economie worden producten en materialen hergebruikt en behouden grondstoffen
hun waarde. Het gaat daarbij niet alleen om technische innovatie, maar ook en vooral om het anders organiseren van processen.
Hoe past de betonsteen in dit alles? Wat doet de sector zoal?
Elementverhardingen en kwaliteit in de openbare ruimte
ir. P.L. Ligthart (VMS, Building Changes, Ligthart Advies)
BRL 9334 Straatwerk vormt de basis voor de certificering van bestratingsbedrijven. Op deze wijze wordt goed en verantwoord
straatwerk onderscheidend en zichtbaar gemaakt voor opdrachtgevers, ontwerpers en gebruikers. Wat is de ambitie vanuit de
VMS? Wat zijn de wettelijke kaders en wat is de verantwoordelijkheid van opdrachtgevers en opdrachtnemers op het gebied van
arbeidsomstandigheden? Wat zijn de consequenties wat betreft inhoud, uitvoering en procescontroles? En wat leveren procesverbetering en kwaliteitsborging u op?
Elementverhardingen en een klimaatbestendige stad
dr.ir. F.C. Boogaard (Tauw, TU Delft, Hanzehogeschool)
Door toenemende wateroverlast en extremer weer passen we in Nederland steeds vaker doorlatende elementenverharding toe op
wegen. Bijvoorbeeld waterbergende bestrating, met water passerende of doorlatende elementenverhardingen, of andere oplossingen voor het bufferen en vertraagd afgeven van regenwaterafvoer. Maar hoe pakken deze uit in de praktijk? Hoe goed werkt de

Beton en funderingen

doorlatende verharding die we toepassen op de Nederlandse straten? Met welke oplossingen gaan we het risico op wateroverlast
en –schade te lijf? Tijdens deze lezing wordt u in korte tijd bijgepraat over de eerste onderzoeksresultaten en praktijkervaringen.

15.30 uur

Pauze, demo’s

16.00 uur

Lezingensessie 2: Bouwstenen om op te vertrouwen

Metselwerk, ook tegen aardbevingen bestand?
prof.dr.ir. J.G. Rots (TU Delft, fac. CiTG)
Vraag zes verschillende ingenieursbureaus naar de seismische capaciteit van een gemetselde woning en je krijgt zes verschillende antwoorden. Er is behoefte aan reductie van die onzekerheid. Daartoe zijn experimenten benodigd waaraan
rekenmodellen kunnen worden gevalideerd en gekalibreerd. Je kunt bijvoorbeeld trekken, drukken, schuiven en buigen
aan stukjes Gronings metselwerk, grote wanden bouwen en die beproeven in- en uit-het-vlak, complete huizen testen
en zo de kennis van het gedrag van metselwerk bij aardbevingen vergroten. Hoe werken deze principes en worden de
rekenmodellen al betrouwbaarder?
Knoppen voor duurzame blokken
drs. H. Schuur (BFBN)
Duurzame keuzes voor bouwwerken kunnen niet worden gemaakt zonder een goed milieuprofiel van de afzonderlijke
bouwdelen. Met behulp van een LCA is het milieuprofiel voor bouwblokken en -stenen opgesteld. Dit milieuprofiel
is getoetst en opgenomen in de laatste versie van de Nationale Milieu Database. Het milieuprofiel van een compleet
bouwwerk kunnen de betonproducenten niet beïnvloeden, wel het milieuprofiel van hun eigen producten. Aan welke
knoppen kunnen producenten draaien om het milieuprofiel te verbeteren? En welke invloed heeft dit ‘draaien’ op het
milieuprofiel van het complete bouwwerk?
Groene gevels en duurzaamheid
Edwin Meyer Viol (F2 Façade) en Victor Retel Helmrich avb (Retel Helmrich architecten)
Groene gevels staan volop in de belangstelling. Door deze te integreren in de constructieve buitengevel, worden er
directe kosten bespaard en haalt men maximaal rendement voor bijvoorbeeld fijnstof. Verschillende projecten zijn
inmiddels in uitvoering.
Groene gevels leveren een zinvolle bijdrage aan biodiversiteit, en vormen tegelijkertijd een overtuigend architectonisch
gebaar. Integratie van constructieve, bouwkundige en ecologische functies zijn het ultieme doel van de ontwerper.
18.00 uur

Borrel, demo’s

19.00 uur

Sluiting

Meer weten?
Meer informatie over het programma,
zie www.betonvereniging.nl
U kunt uw belangstelling kenbaar maken of vragen stellen bij de Betonvereniging:
Per mail:
studiedagen@betonvereniging.nl
Per telefoon: 0182-539233
Per fax:
0182-537510
Volg twitter #betonvereniging

