CoE

Q&A

PROTOTYPE

GERHARD HOSPERS

Adjunct directeur Greenworks bij Raab Karcher

VRAAG&ANTWOORD

1. WAT ZIJN DE AMBITIES/PLANNEN VAN
RAAB KARCHER OP GEBIED VAN BIOBASED
BOUWMATERIALEN?
‘ Grote plannen. We bezien de branche voornamelijk
vanuit een circulaire bril. Dat geldt zowel voor
niet-biobased als biobased materialen. We hebben
nu materialen die - deels - biobased zijn, ondergebracht in Greenworks, een assortiment met
duurzamere bouwmaterialen. Momenteel komt
circa 35 procent van onze omzet uit deze producten, op middellange termijn moet dit de helft zijn.’

BIOBASED BRUG
De biobased brug van het Centre of Expertise
Biobased Economy, InHolland, TU Eindhoven en
verschillende bedrijven krijgt steeds meer vorm.
Rond de zomer 2016 wil het projectteam een eerste
prototype opleveren. Het daadwerkelijke bouwen
van een biobased fiets- voetgangersbrug valt
buiten dit onderzoeksproject.
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IN DE MAAK

n het kader van de biobased brug vond in oktober de derde workshop plaats, dit keer bij Ro&Ad-architecten in Middelburg. Verschillende brugontwerpen van biocomposieten passeerden de revue.
Alwin Hoogendoorn, projectmanager bij het Centre of Expertise Biobased Economy: ‘Een verrassend ontwerp vond ik een buisconstructie.
Een buis kan bijvoorbeeld gebruikt worden als versteviging onder een
brugdek. Zo’n constructie is erg sterk en je kunt er een enorme overspanning mee halen waarbij je nog steeds voldoet aan de eisen rond
bijvoorbeeld trillingen en doorbuiging. Interessant om daar verder over
na te denken.’

VOCHT

Ook de technische eigenschappen van de verschillende constructies
en materialen werden getoond. De afgelopen maanden voerden projectleden bij Hogeschool InHolland diverse berekeningen uit rondom
de invloed van vocht, de afmetingen en ideale wanddiktes. Hoewel
steeds meer duidelijk wordt, zijn er ook nog vragen onbeantwoord.
Rogier Nijssen, lector Groot Composiet bij Hogeschool InHolland:
‘Over de invloed van vocht, bijvoorbeeld. Zowel vezels als harsen zijn
daar tijdens vervaardiging en gebruik gevoelig voor, dus je moet goed
bekijken welke coating je het beste kunt gebruiken.’

PROEFBRUG

2. WAAROM DEZE AMBITIE?
‘ Simpel, omdat we onze verantwoordelijkheid

Het doel van het team is niet om zelf een brug te bouwen, maar om
een prototype op te leveren, liefst eentje van tien meter lang, waar
een bedrijf of overheid vervolgens mee verder kan. De locatie die als
eerste werd voorgesteld, in Terneuzen, viel af vanwege onvoldoende
financieel draagvlak. Vervolgens kwamen onder andere het nog te
bouwen Floriadeterrein in Almere in beeld, maar ook deze locatie is
nog verre van zeker. Een goede showcase zal in ieder geval inzicht
geven in de mogelijkheden. Nijssen: ‘We laten de resultaten zien van
ons onderzoek en wijzen alle kansen en de zere plekken aan.’

willen en moeten nemen op gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bouwen
met een positieve invloed op mens en milieu zal
- denk ik - een "license to operate" worden. Dat
geldt voor ons als groothandel, maar zeker ook
voor toeleveranciers. We nemen nu al in onze
inkoopcriteria mee of ondernemingen zich
inspannen om hun producten te verduurzamen.
Daarbij krijgen bedrijven die relatief hoog scoren,
extra credits. Je ziet ook overheden via positieve
incentives proberen om duurzame bouw en
renovatie te stimuleren.’

3. TOT SLOT, HEB JE EEN TIP VOOR ONDERNEMERS
DIE ACTIEF ZIJN IN BIOBASED BOUWMATERIALEN?
‘ Zeker, ik zie nog te veel bedrijven die alleen
met hun product de markt willen bewerken. Zij zouden beter samen kunnen
werken met andere leveranciers om
deeloplossingen te presenteren.
Bijvoorbeeld een gevel waar vijf
leveranciers elk een onderdeel
leveren. Zo krijg je ook de nodige
kritische massa om te investeren in
marketing en communicatie.’
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Bedrijven of andere partijen die
interesse hebben, kunnen contact opnemen met:

—
ALLE KANSEN
EN ZERE PLEKKEN
IN BEELD
—

Neem contact op met Alwin Hoogendoorn, Avans Hogeschool
E a.hoogendoorn@avans.nl

Rogier Nijssen, lector Groot Composiet bij Hogeschool InHolland
E rogier.nijssen@inholland.nl

Zie ook: www.biobasedbrug.nl
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