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Winning van Nederlandse Steenslag draagt bij aan natuurontwikkeling en behoeft geen
transport uit het buitenland.
Nederland is een deltagebied met in het
zuiden van het land geologische grindvoorkomens. Deze voorkomens liggen
bovenstrooms langs de Maas in Limburg.
In de Nederlandse bodem zijn grind en
steenslag beperkt aanwezig. Nederland
voorziet voor 30% in de eigen behoefte aan
grind en steenslag. De overige 70% wordt
geïmporteerd vanuit aangrenzende landen
(Duitsland, België, Engels zeegebied) en
voor een deel zelfs verder weg (Noorwegen
en Schotland).
Jaarlijks wordt ca. 5,5 miljoen grind in
Nederland gewonnen, waarvan 4,5 mln
ton rond grind. We spreken van grind
zodra de afmeting van de korrel groter is
dan 4 mm. Het winnen gebeurt vooral in

het Grensmaasproject en een aantal andere
rivierverruimingsprojecten langs de Maas.
Door overmaats grind (>32 mm) en soms
ook andere grindfracties te breken in kleinere fracties, wordt jaarlijks aanvullend nog
ca. 1 miljoen ton gebroken grind (steenslag)
geproduceerd. Dit breken gebeurt in een
4-tal grindbrekerijen die eveneens gelegen
zijn langs de Maas.
De steenslag die in deze 4 Nederlandse
grindbrekerijen wordt geproduceerd kent
diverse uitstekende toepassingsmogelijkheden, het wordt vooral gebruikt in de
wegenbouw. Zo wordt steenslag gebruikt
in asfaltcentrales om er asfaltmengsels mee
te maken, maar het wordt ook gebruikt om
asfalt mee af te strooien (slijtlaag). Ook

wordt het toegepast als grof straatzand drainerend onder klinkers of als invoegsplit.
Gebroken grind wordt ook zeker gebruikt
in de betonindustrie. Voor het specifieke
hogesterktebeton is het gebruik noodzakelijk maar ook wordt het wel aan het ronde
grind (als het ware als grindvervanger)
toegevoegd.
Gebruik van Nederlandse steenslag is om
meerdere redenen zeer duurzaam. Immers,
door het te grove Nederlandse grind te
breken wordt ál het in Nederland gewonnen
grind optimaal benut en wordt import -en
dus transport- beperkt. Minder transport
betekent minder CO2-uitstoot en daarmee
beperking van milieueffecten.
Nederlandse Steenslag is daarmee
een zeer duurzaam product voor
de GWW.
Maar de grootste duurzaamheidsslag wordt
geslagen bij de winning van het grind
wegens de realisatie van rivierverruiming
(waterveiligheid) en natuurontwikkeling
die gepaard gaat met de winningsprojecten.
Deze projecten dragen bij aan een grotere
biodiversiteit, natuur- en landschapsherstel
en stimuleren de recreatieve ontwikkeling
van Limburg. Een win-win-win situatie.
Diverse wetenschappelijke studies, waaronder het LIFE-IP project uitgevoerd
door de Wageningen University tonen een
toename aan van natuurkwaliteit en soortgroepen flora en fauna nadat een winning
is afgerond. Bewezen is dat de biodiversiteit van met name de natte natuur een

enorme positieve impuls krijgt als direct
gevolg van de zand- en grindwinning waaronder ook steenslag.
In Nederland kennen we de Nationale
Milieu Databank. Deze databank is gevuld
met LCA’s van allerlei grondstoffen en
bouwmaterialen. Voor alle bouwwerken in
Nederland worden met gegevens uit deze
databank de Milieuprestaties uitgerekend.
Ook voor de Nederlandse Steenslag is de
levenscyclus bepaald en opgenomen in de
Databank. Daarmee is Nederlands Steenslag het enige product waarvan de milieuprestatie bekend is.
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Regeerakkoord en Begroting geven
vertrouwen
InfraTech 2019 heeft als thema ‘Future
Proof’. Onder andere wordt er tijdens de
beurs gestreden om de InfraTech Innovatieprijs om te kijken wie het beste Future
Proof idee heeft. Directeur-Generaal van
Rijkswaterstaat Michèle Blom is de lage
innovatiegraad op het gebied van infra
beu.

Bouwen Nederland
600 woorden

Dit maakte de topvrouw duidelijk tijdens
de opening van de Marktdag. “Het tempo
moet fors hoger” aldus Blom over de
duurzaamheid, circulariteit en data met
betrekking tot de infrasector. Het roer
wordt niet meteen omgegooid, maar
verschuift geleidelijk richting circulariteit,
duurzaamheid en slimmere data.
Blom greep met haar scherpe uitspraken
meteen de aandacht de 300 toebehoorde,
maar stelde ze ook gerust door eerst te
vertellen wat men kan verwachten en
welke richting men op wilt.

Volgens Blom moet er niet teveel
achterom gekeken worden: “De crisis ligt
definitief achter ons. Er is weer vertrouwen in de toekomst. Het regeerakkoord
en de begroting geven vertrouwen over
de budgetten in de toekomst. En over die
toekomst moeten we het hebben”.
Michèle Blom liet met haar toespraak
duidelijk horen dat de innovatiegraad
omhoog moet. Daar brengen we met de
InfraTech Innovatieprijs en InfraTech
2019 een eerste vertaalslag met het thema
Future Proof.
Blom verwacht in 2050 snelwegen met
zelfrijdende elektrische auto’s te zien en
treintjes van vrachtwagens die in colonnes rijden. Echter hebben dit soort keuzes
grote gevolgen voor bouwprojecten en
contracten. Het vergt lef om een volledig
circulair viaduct uit te vragen of alle regels
overboord te zetten.

van der Kamp pompen
geen voorkeur
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