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BetonverpulverenzonderCO2-last
Erblijkt veelduurzamewinst tebehalenuit alternatievenvoorde traditionelecementproductie.
EenOssenaarbedachteenmanierombetonte ‘crushen’ enwonereenaanmoedigingprijsmee.

Van onze verslaggever
Jeroen Trommelen

oss Tot vorigeweek ontleende Koos
Schenk zijn beroemdheid aan de uit-
vinding vandebetonnengeluidsbox,
een oerdegelijke geluidsbron van
‘akoestischdoodmateriaal, dat alleen
muziekdoorgeeft’, zoals hij graaguit-
legt.Maarweiniggeluidsfreaksbleken
bereiddiebetonnenblokkendaadwer-
kelijk in hun woonkamer te zetten,
waardoor de vinding commercieel
geensucceswerd.

VorigeweekontvingdeOsse beton-
technoloogdeASNWereldprijs, waar-
meedebankduurzameof sociale ini-
tiatievenondersteunt.Vooreenbeton-
nenmaar ‘groen’ idee, dat volgens ex-
pertseengroterekansvanslagenheeft
danhetvorige.
Schenk ontwikkelde namelijk een

methodeomcement terug tewinnen
uit gebruikt betonpuin. Endat kan in
theorie leidentoteenenormereductie
vanbroeikasgas indeatmosfeer.
‘Ik denk dat weinigmensen weten

hoegrootdebijdrageisvandecement-
productieaanhetbroeikaseffect’, zegt
Jeroen Jansen, directeur van de
ASN-bankenjuryvoorzittervandeaan-
moedigingsprijs.Opwereldschaalgaat
het om6 procent, ofwel bijna dehelft
van alle CO2-uitstoot door verkeer en
transport samen. Jeroen Jansen: ‘We
warenblijverrastdatdit ideezichaan-
diende tussende 160 inzendingen.’

De grote bijdrage aanhet broeikas-
effectkomtdeelsdoordatdefabricage
van cement veel energie kost. Maar
voor het grootste deel (tweederde)
doordat tijdens dat proces CO2 che-
mischwordtvrijgemaaktuitdegrond-
stof mergel. In duurzamebeleggings-
fondsen wordt de cementsector
daaromuitgeslotenvaninvesteringen.
Jansen: ‘Niet omdatwe eenhekel heb-
ben aan cement, maar vanwege die
enorme impact.’
Betonisdebelangrijkstetoepassing

van cement en met de vinding van
Schenk kan gebruikt beton uit ge-
sloopte gebouwen weer grotendeels
wordenontleed indeoorspronkelijke
materialen.Eenkleindeelkanworden
teruggewonnen als ‘maagdelijk’ ce-
ment; een ander deel moet opnieuw
wordenopgewerkt indecementoven.
Maar dat levert naast de gebruikte
brandstof geenextraCO2op.
Schenkstechniekheet ‘slimbreken’

eniseenverbeteringvandebestaande
methodewaarinoudbetongrofwordt
vermalen tot verhardingsmateriaal
onder wegen. Zijn eerste ‘slim bre-
kende’machine bedacht hij drie jaar
geleden,maar tot dusver leverde het
apparaat vooralkopzorgenop.
VolgensonderzoekersvandeTechni-

scheUniversiteit in Eindhovenwerkt
het systeem prima. Maar over het ei-
gendomvanhet prototype loopt een
juridischconflictmetafvalbedrijf VAR
inWilp,waar de eerstemachine staat

opgesteld. ‘Financieel kom ik uit een
diepe kuil. Die prijs van 10 duizend
eurokomtdaaromerggelegen’, aldus
deuitvinder.

ToenvorigjaarinopdrachtvanRijks-
waterstaat een onderzoek werd ge-
daan naar groene alternatieven voor
debetonsector,kwamderecyclingme-
thodenaar voren als koploper inmo-

gelijke CO2-besparing. Alleen al inNe-
derland zoudat jaarlijks 144 duizend
tonCO2-uitstootkunnenschelen.

Maarvanwegepraktischehobbelsin
techniek, organisatie en financiering
isdedirecthaalbarewinst lager: bijna
300duizend ton. Dat is vergelijkbaar
metwat ook via een anderemethode
kanwordenbereikt, zoalshet gebruik
vananderebindmiddelendancement.
Maar het is wel veel goedkoper. Recy-
clingbrengthonderdeuroper tonop,
terwijl cementvervangers doorgaans
geldkosten.

De enige Nederlandse cementpro-
ducentENCIinMaastrichtstoptin2018
met de productie, omdat het daarna
geen vergunningmeerheeft ommer-
gel af te graven. Het zoumooi zijn als
cementuit gerecycledbetonde rol als
leverancier zou kunnen overnemen,
vindt Schenk. ‘Nederland zouhet eer-
stelandwordenmeteencementindus-
trie zondercementgroeven.’

De cementindustrie zelf heeft nog
wel een paar kritiekpuntjes. ‘Hoewel
weerpositief tegenoverstaan’,zegtdi-
recteur André Burger vanhet Cement
enBetoncentrum,datdebelangenver-
tegenwoordigt van vijf cementindus-
trieën. ‘Wesluitenonzeogennietvoor
denegatieve effecten van cementpro-
ductieenvindendatditsoort initiatie-
venserieusmoetwordengenomen.’

Maarniettemin. ‘Slimbreken’ heeft
volgens Burgerweliswaar eenmooie
aanmoedigingsprijs gekregen,maar

hetbestaataleenpaar jaarenwaarom
is het dannogniet aangeslagen? Zelf
heefthijvragenbijhetenergiegebruik
van de methode zodra die op grote
schaal zouwordentoegepast.

Ook de beschikbaarheid van
‘schoon’ betonpuin is volgens Burger
mogelijk een probleem. Het meeste
sloopbeton komt van gebouwen
waarinookkalksteen,baksteenengips
zijnverwerkt;materialendiedezetech-
nieknietkangebruiken. ‘Metpreciezer
en schoner slopen isdatmisschienop
te lossen,maar de economische drijf-
veerdaarvoor isnogniet zo sterk.’

Enniet zuurbedoeld, benadrukt de
cementman,maar hij betwijfelt zelfs
of het cementachtige poeder dat de
machinevanSchenkafscheidtwelecht
cementvolledigkanvervangen. ‘Alshij
die claim kan waarmaken, moet dat
overtuigender worden gebracht. Je
moetprecies latenzienwat jehebt.’

Voormalig sloopondernemer Dick
Eerland,consultant inbouw-ensloop-
afval,zietvolopkansenindemethode.
‘Nederland is al wereldkampioen in
bouw-ensloopafval.Wehergebruiken
98procentvanhetmateriaalenzijnge-
wend inzulke technieken tedenken’.

Eerlandprobeert depraktijk aande
mantebrengenbijsloopbedrijvendie
uiteindelijkvoordeinvesteringenzul-
len opdraaien. ‘Voorafgaanddaaraan
zijn we in gesprekmetmachinebou-
wers, die denieuwe exemplarenmoe-
tengaanbouwen.’

De mergelgroeve van de ENCI in de Sint-Pietersberg bij Maastricht. De concessie van het cementbedrijf eindigt in 2018. Foto Sijmen Hendriks / HH

Nederlandkanhet
eerste landworden
mét cementindustrie
maar zonder
cementgroeve

Koos Schenk betontechnoloog uit
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