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Gebruik van Nederlands steenslag is zeer duurzaam!
Het 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. 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 dan 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.

Nederlandse Steenslag ? zeer
duurzaam voor de GWW.
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 transportbeperkt. Minder transport betekent minder
CO2-uitstoot en daarmee beperking van milieueffecten.
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 de enige Steenslag waarvan de milieuprestatie bekend is.

Fryslân scoort op InfraTech beurs in
Ahoy Rotterdam
Fryslân heeft onlangs hoge ogen
gegooid op de Infra- en Techniekbeurs InfraTech in Ahoy Rotterdam.
Het samenwerkingsverband ‘Innovatie-atelier’ met Groningen en Drenthe won de eerste prijs op het gebied
van vernieuwende samenwerking. De
Biocomposiet fietsbrug Ritsumasyl
eindigde in de top 3 van meest innovatieve projecten. Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van
Nieuwenhuizen reikte de prijzen uit.
Gedeputeerde Sietske Poepjes is trots:
“Om te innoveren is lef nodig. Vanuit
de gedachte ‘groot denken, klein doen’
begonnen wij met onze partners aan het
Innovatieatelier. Deze prijs is een beloning voor onze gezamenlijke vernieuwende aanpak. Het stimuleert ons nog
meer om te blijven inzetten op innovaties in de infrasector.”
Samenwerken
Het Innovatie-atelier is een samenwerkingsverband van de noordelijke
provincies met Bouwend Nederland en
Koninklijke NL-Ingenieurs en de waterschappen. Doel is innovatie in de infrasector meer ruimte te geven. Concreet
resultaat van deze samenwerking is het
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fietspad langs de N355 bij Tytsjerk met
een duurzame ‘white topping’ betonlaag. Een Europese primeur.
De biocomposiet fietsbrug bij Ritsmasyl
is de eerste in zijn soort in het openbare wegennet. De brug is gemaakt van
vlas en 80% natuurlijk hars en heeft een
beweegbare vrije overspanning van 22
meter. Inclusief de opritten telt de brug
66 meter bio-wegdek. De ingebruikname is in het najaar. Het project ging
in Ahoy Rotterdam de competitie aan
met 67 andere inzendingen.
Trend
De trend van de afgelopen jaren is dat
opdrachtgevers en opdrachtnemers
steeds vaker samen optrekken. Bij het
fietsbrug-project (dat de naam DRIVE
heeft meegekregen) is dit ook het geval;
er wordt gewerkt in een gemeenschappelijk bouwteam.
Fryslân en de marktpartijen zijn samen
met GreenPAC (samenwerking hogescholen) en TU Delft, Leuven en Osnabrück als team aan de slag gegaan met
het ontwerpen van de brug. Op weg
naar een volledig circulaire economie
slaat de provincie Fryslân hiermee een
innovatieve weg in.

Of het nu gaat om het lassen van buizen,platen of
folies… OmicronBenelux levert u de betere
speciaalapparatuur.
Compleet met kennis van zaken, serviceverlening en reparatiemogelijkheden ter
plaatse of in eigen werkplaats.

het complete pakket voor buizenleggers en
verwerkers van kunststof en wat u verder
nodig mocht hebben om uw lasproductie
probleemloos te kunnen uitvoeren.

Als buizenlegger of verwerker van kunststof bent u afhankelijk van goed gereedschap. Het is daarom een geruststellende
gedachte te weten dat Omicron altijd het
passende antwoord heeft op uw vraag naar
speciaalapparatuur. Omicron is, als toonrode
sticker
aangevend gespecialiseerd bedrijf, niet
van
vandaag of gisteren. Kennis en professionaliteit zijn de gewoonste zaak van de wereld.
Omicron is al vele jaren actief in de branche
van het kunststof lassen. Omicron levert
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Omicron
“Problemen om kunststof te lassen?
Wij helpen iedereen”
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OMICRON het adres voor verkoop, verhuur en onderhoud van machines en toebehoren
om kunststof te kunnen lassen.
Wenst u buizen te lassen met een diameter van 20 mm of 1 meter; aakkingen,
platen of membranen te lassen ? We hebben alle machines en toebehoren ter
beschikking.
OMICRON is ook gespecialiseerd in metaalverwerkingsmachines voor de installae bedrijven. Meer specifiek
aort-, afschuin- en buisvoorbereidingsmachines.

Omicron-Benelux bvba
info.nl@omicron-bvba.com

Delweg 164
T: +31 6 54 77 21 80

NL3046 NC Ro erdam
www.omicron-weldingtechnology.com
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