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BETONHUIS
Betonhuis is de branchevereniging van de cement- en betonindustrie. Deze industrie 
is de grootste toeleverancier voor de bouw. Door kennis te delen en de eigenschappen 
van beton te promoten speelt Betonhuis in op actuele zaken zoals circulair bouwen, 
klimaatadaptatie en duurzaam bouwen. Op zoek naar duurzame oplossingen? Neem 
contact op met één van de bedrijven die zijn aangesloten bij Betonhuis, betonhuis.nl

De koppelpaal bestaat uit twee of meer 
prefab betonpalen die afzonderlijk van 
elkaar getransporteerd worden en pas op 
de projectlocatie aan elkaar worden beves-
tigd. De reden hiervoor is een hoogtebe-
perking op de heilocatie of de beperking 
in transportlengte. Deze prefab paal wordt 
bijvoorbeeld ingezet voor 
de fundering van hoge 
gebouwen op de diepere 
zandlagen, waarvoor een 
koppelpaal tot 65 meter 
nodig is. Ook worden deze 
koppelpalen vaak gebruikt 
op projecten waar er een 
hoogtebeperking bij het 
heien geldt, maar waar wel 
funderingslengte nodig is. 
Denk hierbij aan bouw-
plaatsen vlakbij een vlieg-
veld of onder hoogspan-
ningskabels. 

Woon- en hoteltoren Amstel Tower
Een mooi voorbeeld van het toepassen van 
de koppelpaal in de praktijk is de bouw 
van woon- en hoteltoren Amstel Tower. 
De toren van maar liefst 103 meter hoog 
is gelegen naast het Amstelstation in 
Amsterdam. Voorbij Funderingstechniek 
heeft hier gewerkt in opdracht van TBI 
zusteronderneming J.P. van Eesteren. Op 
het project werd de paalpositie eerst voor-
geboord, zodat de eerste twee zandlagen 
goed werden losgemaakt. Hierdoor kon het 

eerste deel van de paal makkelijker inge-
heid worden. Wanneer dit zover was, werd 
het tweede deel gekoppeld door middel van 
ingestorte koppelstukken. Daarna werd het 
geheel door de heimachine op de gewenste 
diepte (op de derde zandlaag) geheid. Op 
dit project betekende dat tot een diepte van 

52 meter. De koppelpaal maakt het moge-
lijk te werken met relatief voordelige prefab 
palen. Er kan goed worden gemonitord wat 
precies de grond in gaat en dus ook hoe het 
heiproces verloopt. De koppelpaal is een 
uitstekende en betrouwbare oplossing voor 
hoogbouwprojecten of projecten met hoog-
tebeperking. 

Meer weten? 
Neem contact op met Taco van den Broek 
via constructief-prefab@betonhuis.nl.

De koppelpaal

Fietspad met lage CO2-impact

In Fijnaart heeft Den Ouden Groep een 
betonnen fietspad aangelegd waarbij de 
CO2-impact met 70 procent is verminderd. 
Hoewel bij de aanbesteding was gevraagd om 
een asfaltverharding, koos Den Ouden Groep 
voor het uitbrengen van een offerte met een 
betonnen verharding. Het fietspad aan de 
Appelaarsedijk had veel last van wortelop-
druk en mollengangen onder het asfalt waar-
door de situatie op sommige plaatsen ronduit 
gevaarlijk was. Bij een hernieuwde keuze van 
asfalt zouden volgens de aannemer de proble-
men zich binnen enkele jaren weer voordoen. 
Door de combinatie van beton en een fors 
lagere CO2-impact, koos de gemeente Moer-
dijk voor een betonnen verharding. 

Vezelversterkt beton 
Om een goede fundering te creëren, is onge-
veer twee derde deel van de asfaltverharding 
(110 mm) verwijderd. Op de resterende 50 
mm asfalt heeft de aannemer met een slip-
formpaver een nieuwe betonlaag gestort 
van eveneens 110 mm. Gezien deze relatief 
dunne betonlaag, is het beton voorzien van 
Concrix ES vezels van Convez. Per kuub is 4,5 
kg vezels toegevoegd. De vezels vangen aan 
de bovenzijde van de constructie drukkrach-
ten op en aan de onderzijde de trekkrachten. 
Door het toepassen van vezels als wapening, 
kan het beton minder dik zijn en wordt er 
bespaard op grondstoffen en transport.

20 procent klinker 
Het betonmengsel heeft betonsterkte 
C30/37 en milieuklasse XF4, en bevat 
slechts 20 procent klinker. Het gemis aan 
klinker is aangevuld met andere hulpstof-
fen. Over de exacte samenstelling laat de 
aannemer zich niet uit. Projectleider Sjoerd 
van Ingen geeft aan dat in een mengsel van 
aardvochtig beton het moeilijker is om 
vezels goed verdeeld te krijgen. Het plastic 
omhulsel dat een rol van enkele duizen-
den vezels bij elkaar houdt (zie foto), moet 
gedurende het mengen oplossen. Vervol-
gens moeten de vezels overal evenveel in 
het beton aanwezig zijn. Het productie- en 
mengproces zijn cruciaal om dit goed voor 
elkaar te krijgen. 

Uitzetvoeg en krimpvoeg
Het twee meter brede fietspad in Fijnaart 
is over twaalf kilometer voorzien van een 
betonnen deklaag. Elke honderd meter is 
een uitzegvoeg gemaakt die bij uitzetting 
ontoelaatbare spanningen opvangt. Om de 
drie meter is de verharding voorzien van 
een krimpvoeg die is ingezaagd tot onge-
veer een derde deel van de dikte van de 
verharding. Het fietspad is afgewerkt met 
een bezemstreek dwars op de rijrichting.

Kijk voor meer mooie voorbeelden op 
Betoninfra.nl.

Betonhuis.nl

Vanwege wortelopdruk koos de gemeente Moerdijk voor een betonnen fietspad.

Vier vragen en de antwoorden daarop: 

1. Er wordt beweerd dat bouwen met beton 
slecht is voor het milieu, maar klopt dat 
wel? 
Als je het vergelijkt met helemaal niet 
bouwen, dan is het neerzetten van huizen, 
kantoren, flats, fabrieken en andere 
constructies altijd slecht voor het milieu. 
Ongeacht of je beton, steen of hout gebruikt. 
Bouwen met beton is milieuvriendelijker 
dan je wellicht zou denken. In Nederland 
draagt beton voor slechts 1,6 procent bij aan 
de CO2-emmissie en dan is de productie van 
cement en wapeningsstaal in het buitenland 
al meegerekend. Cement is bij het maken 
van beton het materiaal dat zorgt voor de 
meeste CO2-uitstoot. Ongeveer 80 procent 
van de totale emissie van kooldioxide komt 
namelijk voor rekening van cement. De rest 
van de CO2-uitstoot is energie voor trans-
port en productie.
Het aandeel van 1,6 procent is laag, zeker 
als je bedenkt dat driekwart van de massa 
van bouwmaterialen in de woning- en utili-
teitsbouw in ons land uit beton bestaat. 
De bijdrage aan de kooldioxide-uitstoot in 
ons land is verhoudingsgewijs niet hoog, 
maar moet terug wel naar nul. De Europese 
cementindustrie heeft afgesproken in 2050 
emissieloos te zijn. 
Wereldwijd draagt beton voor zeven 
procent bij aan de totale CO2-uitstoot. Dat 
komt door de enorme vraag. En daar is een 
goede reden voor: beton is sterk, veilig, gaat 
heel lang mee en je kunt er zo goed als alles 
mee maken. Torenhoge wolkenkrabbers, 
woningen, riolering, bruggen, bedrijfsvloe-
ren, noem maar op. 

2. Bouwen met beton is milieuvriendelijker 
dan met hout. Hoe kan dat? 
Op het eerste gezicht lijkt bouwen met hout 
misschien minder CO2-uitstoot op te leve-
ren, maar dat blijkt bij nadere bestudering 
niet zo te zijn. Overigens gaat het bij hout 
in de bouw vaak om CLT, oftewel cross-
laminated timber.
Dat is verlijmd gelamineerd hout, afkom-
stig uit productiebossen. Om dat te maken 
zijn lijmen en harsen nodig, met stoffen als 
polyuretheaan en melamine-formaldehyde. 
Ook worden bij de toepassing bescher-
mende coatings gebruikt. Om het beter 
brandwerend te maken is een bekleding 
nodig of wordt dikker hout gebruikt. CLT 
is dus iets anders dan een vers gezaagde, 
heerlijk geurende balk, zo uit het bos. 
 Om een eerlijke vergelijking te maken kun 
je het beste kijken naar gebouwenniveau. De 
waarden per kilo of ton zijn minder interes-
sant. Die zijn in de praktijk slecht te verge-
lijken omdat je voor een gebouw een groter 
volume aan CLT nodig hebt dan aan beton. 

Aan de andere kant is een kubieke meter 
beton veel zwaarder dan verlijmd hout.
Uit onderzoeken blijkt dat beton op gebou-
wenniveau wat betreft CO2-belasting beter 
of vergelijkbaar scoort ten opzichte van 
CLT. Maar daarmee ben je er nog niet. Voor 
het verwarmen en koelen van een houten 
gebouw is namelijk meer energie nodig dan 
bij de betonnen variant. Bij een woning van 
hout zorgen alleen al de extra verwarming 
en koeling in vijftien jaar tijd voor net zoveel 
CO2 -uitstoot als de productie van het beton 
voor een vergelijkbare woning. 

3. Wat is dat voor onderzoek? 
Het gaat om onafhankelijke onderzoeken 
die zijn gedaan in België, Zweden en Noor-
wegen. Uit de studie bij onze zuiderburen 
blijkt dat er geen milieuverschil is tussen een 
huis van beton en een van regulier construc-
tiehout. Bij een appartement van acht 
verdiepingen is het verschil ten gunste van 
beton tien procent. De Noorse studie toont 
aan dat beton qua CO2 -emissie bij een 16 
verdiepingen hoog appartementengebouw 
beter scoort dan CLT, bij acht verdiepingen 
is het ongeveer gelijk en bij vier verdiepin-
gen komt CLT er iets gunstiger uit. Kleine 
kanttekening: de Noren gingen bij het beton 
uit van een klinkergehalte van 70 procent, 
dat is ongunstiger dan de Nederlandse situ-
atie. Hier is het klinkergehalte 50 procent. 

4. Wat zegt de LCA over beton? 
De LCA of levenscyclusanalyse geeft veel 
inzicht in de milieubelasting en bijbeho-
rende CO2-uitstoot, maar er zijn kantteke-
ningen. In de LCA worden elf belangrijke 
aspecten meegenomen om te komen tot 
één getal: de milieukostenindicator (MKI). 
Dat drukt in euro’s uit wat het kost om 
de ongunstige milieueffecten te compen-
seren. In Nederland worden alle MKI’s 
van gebruikte materialen in een gebouw 
verzameld om tot een zogenaamde MPG 
te komen. Dat staat voor MilieuPrestatie 
Gebouwen. 

Bij de levenscyclusanalyse wordt niet alles 
gemeten. Zo is er bijvoorbeeld geen oog 
voor het organisch materiaal dat achter-
blijft, bijvoorbeeld bij bomenkap. Verder 
worden opname en afgifte van CO2 welis-
waar terecht tegen elkaar weggestreept, 
maar als de boom niet was gekapt, zou-ie 
veel meer CO2 hebben opgenomen. 
Het toenemen van de biodiversiteit in 
riviergebieden als gevolg van het winnen 
van zand en grind, speelt geen rol in de 
LCA. De gebruiksduur voor beton wordt 
voor de analyse bovendien zeer behoudend 
ingeschat: voor kantoren 50 jaar en voor 
woningen 75, terwijl ze makkelijk meer dan 
een eeuw meekunnen.

Beton: helemaal zo gek nog niet

Een van de nieuwste blikvangers van 
Rotterdam is woontoren The Muse. De 
antracietkleurige betonnen gevelplaten 
aan de buitenzijde vormen samen met 
spierwitte balkons een soort meanderend 
schaakbord, zorgvuldig om het gebouw 
gevouwen. Een contrast dat nog eens wordt 

versterkt door het verschil in oppervlak: de 
antracietkleurige delen zijn ruw, terwijl de 
balkons juist zeer glad zijn van afwerking.

Lees de volledige projectomschrijving op 
Tektoniek.nl. Tektoniek is een initiatief van 
Betonhuis Cement.

Meanderende muze
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