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Circulaire oplossingen

Van lineair denken naar circulair denken
Circulariteit
▪ Minder afval
▪ Besparen van grondstoffen

Milieu-impact
▪ Verlagen van de impact op het leefmilieu

→Circulaire oplossing heeft niet altijd een
lagere milieu-impact
→Ook technisch en kosten verhaal
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Levencyclusanalyse of LCA
= techniek om de milieu-impact van een product of gebouw te kwantificeren…
… tijdens de volledige levenscyclus …

… voor een set van milieuproblematieken.

Image source: TOTEM
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Naar een lagere milieu-impact van beton
Milieu-impact van “klassiek” beton
Gewapend stortklaar beton
▪
▪
▪
▪
▪

1m² vloerplaat – dikte 15 cm
omgevingsklasse EE3
Portlandcement (CEM I) (320 kg/m³)
primaire granulaten
2 wapeningsnetten 10/10/150/150
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Naar een lagere milieu-impact van beton
Milieu-impact van “klassiek” beton

Menselijke toxiciteit

Gewapend stortklaar beton
▪
▪
▪
▪
▪

Land use: transf. - flows biod., tr.rain

1m² vloerplaat – dikte 15 cm
omgevingsklasse EE3
Portlandcement (CEM I) (320 kg/m³)
primaire granulaten
2 wapeningsnetten 10/10/150/150

Land use: transf. - flows biod., forest

euro

Land use: transf. - flows biodiv., agric

10

Land use: transf. - flows biodiv., urban

9

Land use: transformation - SOM
Land use: occup. - flows biodiv., forest

8

Land use: occup. - flows biodiv., agric
Land use: occup. - flows biodiv., urban

7

Land use: occupation - SOM
Water resource depletion

6

Ecotoxicity - marine

5

Ecotoxicity - freshwater
Ecotoxicity - terrestrial

4

Ionizing radiation -human health effects
Particulate matter

3

Human toxicity - non-cancer effects

2

Human toxicity - cancer effects
Depl. of abiotic resources-fossil fuels

Klimaatverandering

1

Depletion of abiotic resources-elements
Photochemical ozone creation

0

stortklaar beton EE3 CEM I

wapeningsstaal

Eutrophication
Acidification for soil and water
Ozone depletion

MMG2014 method (Dec. 2017) V1.05 / monetisation (W-EU) - central

Global warming
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Naar een lagere milieu-impact van beton
Milieu-impact van “klassiek” beton

Granulaat

1m³ beton EE3 320 kg CEM I productiefase
100%
90%
80%

Cement

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

cement

water

fijne granulaten

grove granulaten

hulpstof

productieproces

MMG2014 method (Dec. 2017) V1.05 / monetisation (W-EU) - central
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Naar een lagere milieu-impact van beton
Milieu-impact van “klassiek” beton
Hoe milieu-impact verlagen?
▪ Beton én wapening
▪ CEM I → CEM III/A
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Naar een lagere milieu-impact van beton
Potentieel van circulaire betontechnologieën?
Gebruik van alternatieve
bindmiddelen

Toepassen van
producten uit
hergebruik

Gebruik van secundaire
grondstoffen ter vervangingen
van fijne en/of grove granulaten
Opwerken van afval
tot grondstof
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Milieu-impact van circulair beton
Opwerken van afval tot grondstof

recyclage
secundaire grondstoffen
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Recycleerbare materialen

Slide based on FCRBE

• recycleerbare materialen = Vermindering impact aan einde van de levenscyclus + potentiële vermindering in de volgende levenscyclus
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Milieu-impact van circulair beton
Opwerken van afval tot grondstof

vermeden impact productie primaire
kalksteen

Gewassen zanden (Bioterra)
▪ lagere milieu-impact van verwerken
van oorspronkelijke afvalstof
▪ belangrijke bijdrage van transport

Verontreinigde gronden en minerale afvalstromen (1 ton)

vermeden impact productie primair zand

euro
2.5

storten op stortplaats categorie 2

storten op stortplaats categorie 1

2

transport naar stortplaats (vrachtwagen)

▪ bijkomend voordeel: productie van
secundaire grondstoffen

1.5

transport naar stortplaats (schip)
infrastructuur

1

elektriciteitsverbruik
transport naar scheidingsinstallatie
(vrachtwagen)

0.5

transport naar scheidingsinstallatie
(schip)
0

Verwerken via natte
Verwerken
via
afscheiding
natte afscheiding

Storten op stortplaats

Klassiek
storten

MMG2014 method (Dec. 2017) V1.05 /
monetisation (W-EU) - central
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Milieu-impact van circulair beton

Secundaire grondstoffen ter vervanging van fijne en/of grove granulaten

gerecycleerde
grondstoffen
(uit andere sectoren)
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Gerecycleerde materialen

Slide based on FCRBE

• recycleerbare materialen = Vermindering impact aan einde van de levenscyclus + potentiële vermindering in de volgende levenscyclus
• gerecycleerde materialen = Vermijden van primair grondstoffengebruik
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Milieu-impact van circulair beton

Secundaire grondstoffen ter vervanging van grove granulaten
Gerecycleerde betongranulaten
▪ geen impact productie
gerecycleerde betongranulaten
▪ milieuwinst beperkt omwille van
beperkte primaire impact, maar
toch interessant…
– Landgebruik, water
– Besparing van natuurlijke grondstoffen
(grind)
→ Lokale uitputting van grondstoffen
(grind) zit niet vervat in LCA
– Minder inert afval moet gestort worden
(verzadiging wegenbouw?)
– Transport en hinder
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Milieu-impact van circulair beton

Secundaire grondstoffen ter vervanging van grove granulaten
Gerecycleerde betongranulaten

0.0035

0.002
0.0018

0.003

Milieuimpact (euros)/kg

Environmental impact (euros)/kg granulate

▪ belang van beperken transport

0.0016
0.0014
0.0012
0.001
0.0008
0.0006
0.0004
0.0002
0
primary aggregates (55km)
production

secondary aggregate (30km)

0.0025
0.002
0.0015
0.001
0.0005
0
0

transport to construction site (by truck)

Recycled
on-site
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Transport distance secondary aggregates (km)

secondary aggregates

primary aggregates 55 km

primary aggregates 100km

primary aggregates 0 km
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Milieu-impact van circulair beton

Secundaire grondstoffen ter vervanging van fijne en grove granulaten
Gewassen zanden (Bioterra)
▪ geen impact productie gewassen
zanden

Gemalen RVS-slakken (Orbix)
▪ impact verwerken RVS-slakken

▪ milieuwinsten eerder beperkt
– beperkte impact primaire
productie
– deels teniet door extra
transport
– deels teniet door extra
plastificeerder
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Milieu-impact van circulair beton
Gebruik van alternatieve bindmiddelen
alternatieven
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Milieu-impact van circulair beton
Gebruik van alternatieve bindmiddelen
Alkali geactiveerde materialen (AAM’s)
▪ impact precursor + activator < impact cement
▪ impact activator ≈ impact precursor

Kg CO2 eq
250

200

Concrete
production
process
Plasticizer

150
Aggregates
100

Activator

Cement

50

Precursor
0
Resourcefull EE2

REF EE2

GHG emissions
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Milieu-impact van circulair beton
Gebruik van alternatieve bindmiddelen
Alkali geactiveerde materialen (AAM’s)
▪ precursor: impact afhankelijk van samenstelling en modellering
▪ activator: impact afhankelijk van samenstelling, hoeveelheid en oorsprong van componenten

→ Interpretatie resultaten afhankelijk van focus (enkele of meerdere criteria)
Pt selon EN 15804+A2 Method (Pondération PEF)

Kg CO2 eq
400

GHG emissions

0.035

350

Multi-criteria analyse

0.03

300

0.025

250

0.02

200

Activator
0.015

150
0.01

100

0.005

50

0

0
Béton AAM

Béton AAM

Béton standard (CEM I)

Béton standard (CEM I)
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Milieu-impact van circulair beton
Gebruik van alternatieve bindmiddelen
Alkali geactiveerde materialen (AAM’s)
▪ Belangrijkste impact van activator gelinkt aan ‘Ecotoxicity, freshwater’
▪ Multi-criteria analyse belangrijk om “pollution transfer” te vermijden
Pt selon EN 15804+A2 Method (Pondération PEF)
0.016
0.014
Resource use, minerals and metals
Resource use, fossils
Water use
Land use
Ecotoxicity, freshwater
Eutrophication, terrestrial
Eutrophication, marine
Eutrophication, freshwater
Acidification
Human toxicity, cancer
Human toxicity, non-cancer
Particulate matter
Photochemical ozone formation
Ionising radiation
Ozone depletion
Climate change

0.012

Pt selon EN 15804+A2 Method (Pondération PEF)
0.035

0.01

0.025

0.008

0.02

0.006

0.015

0.004
0.002
0

Multi-criteria analyse

0.03

0.01
0.005
0
Béton AAM

Béton standard
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Milieu-impact van circulair beton
Toepassen van producten uit hergebruik

hergebruikte producten
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Herbruikbare en hergebruikte materialen

Slide based on FCRBE

• herbruikbaar materiaal = vermindering van
de EOL impact (geen afvalverwijdering)
• hergebruikt materiaal = Productie (en soms
transport) voorkomen
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Milieu-impact van circulair beton
Environmental impact (euros)/kg

Toepassen van producten uit hergebruik

Benefit from
reusing concrete
products

0.018

0.016

0.014

0.012

0.01

0.008

0.006

Benefit from
recycling concrete

0.004

0.002

0

primary aggregates (55km)
production

secondary aggregate (30km)

concrete

transport to construction site (by truck)
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Conclusies
Algemeen

Circulaire economie en LCA zijn complementair
▪ Circulaire economie = afval beperken, grondstoffen-efficiëntie, lokaal materiaalgebruik…
▪ LCA = globale milieu-impact beperken

→ LCA om de milieu-impact van circulaire oplossingen te meten
→ LCA legt aandachtspunten bloot en geeft sturing voor verdere ontwikkeling
→ LCA meet niet alles!
→ steeds in combinatie met bijkomende reflecties: beschikbaarheid grondstoffen, kosten,
lokale effecten…
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Conclusies

Concrete inzichten
Milieu-impact « klassiek » beton
▪ Vooraamste bijdrage: cement
▪ Belangrijkste indicator: CO2-uitstoot
▪ Ook aandeel staal van belang

Verbeterpotentieel via circulaire oplossingen
▪ Bij alle onderzochte technologieën scenario’s mogelijk die milieu-impact verlagen
▪ Beperkte winsten in functie van aandeel dat vervangen wordt
▪ Aandacht nodig voor:
– herkomst materialen
– transport
– technische prestatie
– andere milieu-indicatoren
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Samen naar een
milieuvriendelijke bouwsector!
Lisa Wastiels

Team Milieuprestatie
Contact: Lisa.Wastiels@bbri.be
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