
DAT STAAT ALS 
EEN HUIS

Zonder beton stort alles in. Vanuit het gegeven dat het om het meest gebruikte bouwmateriaal ter wereld 
gaat, is het van elementair belang dat de sector eromheen zich heel bewust toelegt op maatschappelijk 

verantwoord ondernemen. Branchevereniging VOBN ontwikkelde onder de naam Beton Bewust een der-
mate doordacht certificeringssysteem, dat dit nu als basis dient voor een wereldwijd keurmerk: CSC. 

TEKST: AART VAN DER HAAGEN 

NEDERLANDS MVO-KEURMERK VOOR BETONSECTOR
DIENT WERELDWIJD ALS VOORBEELD
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EEN BOEK IS HET BESTE 
VISITEKAARTJE
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Qua verwerkt volume gaat beton ruim-

schoots aan kop onder de bouwmaterialen: 

alleen al in Nederland dertien miljoen kuub 

per jaar. Dat mag des te opmerkelijker heten 

als je bedenkt dat het niet gauw vervangen 

hoeft te worden, want op het vlak van 

duurzaamheid in de traditionele zin des 

woords valt het haast niet te overtreffen. “Het 

oudste betonnen gebouw ter wereld, het 

Pantheon in Rome, staat er al meer dan 2000 

jaar,” illustreert Ron Peters, directeur van 

VOBN (Vereniging van Ondernemingen van 

Betonmortelfabrikanten in Nederland). Màrie 

van der Poel, verantwoordelijk voor beleid 

en regelgeving, voegt toe: “De Stichting 

Bouwresearch heeft een levensduur van 

minimaal honderd jaar vastgesteld.” Van de 

genoemde dertien miljoen kuub verwerkt 

de bouwsector ongeveer vijftig procent 

als betonmortel en de andere helft als pre-

fabsegmenten, vervaardigd in een fabriek. 

“Zeker als het gaat om casco’s van woningen 

en bedrijfspanden wint prefab steeds meer 

terrein,” zegt Wim van Looijengoed, directeur 

van producent MultiBouwSystemen. “Deze 

worden compleet met leidingen, elektriciteit, 

vloerverwarming etcetera op de bouwlo-

catie afgeleverd. Nieuwste ontwikkeling is 

ook het metselwerk in de fabriek te laten 

plaatsvinden.”

WARMTEHUISHOUDING
Vanzelfsprekend kennen de heren de goede 

eigenschappen van beton als geen ander. 

Van der Poel schuift een interessant element 

naar voren. “Het materiaal kenmerkt zich 

door warmte-accumulatie oftewel het 

vasthouden van warmte; simpel te active-

ren met weinig energiegebruik. Daarmee 

draagt het heel effectief bij aan een gunstige 

warmtehuishouding in een gebouw.” Peters 

maakt dit tastbaar: “Loop ’s zomers tijdens 

de vakantie maar eens een kerk in. Binnen is 

het koeler dan buiten, hetgeen in de winter 

precies andersom werkt. Dat komt door de 

massa; het materiaal dempt temperatuur-

schommelingen.” Van der Poel: “Rust je een 

goed geïsoleerd gebouw uit met een warm-

tepompsysteem, dat in de zomer koel water 

en in de winter relatief warm water diep uit 

de grond haalt, dan dragen de betonnen 

wanden waar het in leidingen doorheen 

stroomt in belangrijke mate bij aan het 

beheersen van een aangenaam klimaat. De 

constructie heb je toch al, het comfort en het 

zeer geringe energieverbruik krijg je er gratis 

bij.”  Looijengoed legt uit: “Het betreft één 

van de oplossingen om toe te werken naar 

energieneutraal bouwen, dat in 2020 wette-

lijk verplicht zal zijn.” Ron Peters: “Landelijk 

ligt er zelfs de ambitie om bij nieuwbouw 

vanaf 2030 geen gasvoorziening meer toe te 

passen.”

STEEDS STERKER
Maak je een milieuprofiel van beton, dan 

valt volgens Ron Peters de CO2-uitstoot van 

de productie te verwaarlozen als je deze 

“HET BETREFT ÉÉN VAN 
DE OPLOSSINGEN OM 
TOE TE WERKEN NAAR 
ENERGIENEUTRAAL 
BOUWEN, DAT IN 2020 
WETTELIJK VERPLICHT 
ZAL ZIJN.” 
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relateert aan de levensduur van het materiaal. 

“Bovendien komen de grondstoffen - grind, 

zand, cement en water - van dichtbij.” Van 

der Poel: “Cement mag je zien als de lijm tus-

sen zand en grind. Het blijft uitbloeien, ook 

als een gebouw al overeind staat, waardoor 

beton met het verstrijken van de tijd steeds 

sterker wordt. Houd je daar in het bouwen 

rekening mee door het materiaal meer tijd 

voor dat proces te geven, dan kun je kiezen 

voor een andere mengselsamenstelling, die in 

het productieproces een lagere CO2-uitstoot 

met zich meebrengt. Bij het zogenaamde 

‘Hoogoven-cement’ bedraagt die gemiddeld 

maar éénderde van de emissie tijdens het 

produceren van ‘Portland-cement’.” Daarmee 

onderscheiden we twee hoofdgroepen. 

Ron Peters licht toe: “Door kalksteen uit 

de Limburgse Sint-Pietersberg te verhitten 

ondergaat het een chemische verandering, 

waarna je het kunt vermalen tot poeder. Dat 

levert Portland-cement op. Bij Hoogoven-

cement voeg je er een bepaald percentage 

‘slak’ aan toe, een restmateriaal dat vrijkomt 

bij de productie van staal. Dat verhoogt onder 

andere de zuurbestendigheid van beton, 

waarmee het betere weerstand biedt tegen 

blootstelling aan zure lucht, bijvoorbeeld in 

de agrarische sector.”

KEURMERK
Het bovenstaande geeft al aan dat de beton-

branche bewust rekening houdt met het 

milieu, als onderdeel van maatschappelijk 

verantwoord ondernemen (MVO), waartoe 

ook zaken als arbeidsveiligheid, kwaliteit, 

bedrijfsrendement en inkoop van verant-

woord geproduceerde grondstoffen behoren. 

“Bij dat laatste valt te denken aan recycling, 

maar ook het gebruiken van secundaire 

grondstoffen uit andere industriële takken,” 

zegt Van der Poel. Branchevereniging VOBN 

omarmt MVO al vele jaren en besloot in 

2012 een keurmerk in het leven te roepen 

om betonmortelproducenten die zich op dit 

gebied sterk profileren te helpen dit uit te 

dragen. Van der Poel: “Vergelijk het met FSC 

in de houtindustrie. Als zo’n label bekendheid 

krijgt, ontstaat vanzelf een situatie waarin 

ondernemers het niet meer gepast vinden 

om in te kopen bij een bedrijf dat het keur-

merk níet draagt.”

WERELDWIJD VOORBEELD
In nauwe samenwerking en op basis van 

feedback van allerlei partijen uit de markt en 

de overheid ontwikkelde VOBN in 2012 het 

keurmerk Beton Bewust. Peters: “Datzelfde 

jaar besloot het Cement Sustainability 

Initiative, onderdeel van de World Business 

Council for Sustainable Development 

(WBCSD) en de cement- en de betonindustrie 

uit Europa, Verenigde Staten, Latijns-Amerika 

en Azië wereldwijd een dergelijk certifice-

ringssysteem op te zetten. CSI oriënteerde 

zich in diverse landen en daarbij bleek Beton 

Bewust goed te passen in het initiatief. 

Vervolgens vond een consolidatieslag plaats, 

dat wil zeggen de vorming van het mondiale 

keurmerk CSC, met integratie van Beton 

Bewust. Het bestaat sinds 1 februari jongst-

leden en wordt in Nederland aangeduid 

als Beton Bewust | CSC, om voorlopig de 

vertrouwde naam te handhaven. Mooi hoe 

de betonsector in ons land wereldwijd een 

voorbeeld heeft afgegeven op het gebied van 

maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Zo krijgt ‘duurzaamheid’ een belangrijke 

extra dimensie. 

 www.betonbewust-csc.nl

“Mooi hoe de betonsector in ons land wereldwijd 
een voorbeeld heeft afgegeven op het gebied van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen”, aldus 
Wim Looijengoed, Ron Peters en Màrie van der Poel. 

“MOOI HOE DE 
BETONSECTOR IN ONS 
LAND WERELDWIJD 
EEN VOORBEELD HEEFT 
AFGEGEVEN OP HET GEBIED 
VAN MAATSCHAPPELIJK 
VERANTWOORD 
ONDERNEMEN.” 


