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Dit rapport is opgesteld in het kader van het project 'Evaluatie en verkenningen
kwantitatief gebruik secundaire grondstoffen voor SOD II' (EVAL/VERK/SG).

Dit werkdocument wordt uitgegeven om geïnteresseerden de gelegenheid te bieden om van de voortgang
van het desbetreffende onderzoek, e.d. kennis te nemen. Benadrukt wordt dat de gezichtspunten in dit werkdocument niet noodzakelijk overeen behoeven te komen met de officiële gezichtspunten of het beleid van de
directeur-generaal van de Rijkswaterstaat. Met de in dit werkdocument gegeven informatie dient derhalve
met de nodige voorzichtigheid te worden omgegaan, aangezien de hierin vermelde conclusies in de loop van
het verder onderzoek of anderszins mogelijk herzien dienen te worden. Het Rijk sluit iedere aansprakelijkheid
uit voor schade die uit het gebruik van de in dit werkdocument opgenomen gegevens mocht voortvloeien.

Voorwoord
Ten behoeve van het Structuurschema Oppervlaktedelfstoffen II bestaat
behoefte aan inzicht in het toekomstige gebruik van secundaire grondstoffen.
Waar secundaire grondstoffen beschikbaar zijn, behoeft niet voorzien te worden
in primaire. Daarom worden verkenningen gemaakt voor de afzet van
secundaire grondstoffen.
Wij denken dat de producenten en gebruikers van secundaire grondstoffen en
eventueel de beleidsmakers die direct met hen te maken hebben vaak beter dan
wij kunnen inschatten wat de toekomstige afzet zal zijn. Daarom worden deze
verkenningen in concept-vorm uitgegeven, zodat deze deskundigen kunnen
reageren. Wij zouden het dan ook zeer op prijs stellen als u eventueel
commentaar aan ons zou willen doorgeven.
In het bijzonder vragen wij uw aandacht voor:
•

de getalswaarden die zijn gekozen voor de drie ontwikkelde scenario's. Deze
moeten mogelijke ontwikkelingen binnen het vigerende beleid weergeven.
Zijn de scenario's pessimistischer of optimistischer dan realistisch is?

•

het verschil tussen het minimum- en maximum-scenario. Zijn er argumenten
voor een kleiner of juist een groter verschil?

•

de geschetste invloed van hergebruik op besparing van grondstoffen
(rekening houdend met het soms erg theoretische karakter)?

•

eventuele toekomstige (technische) mogelijkheden voor hergebruik (ook
indien deze vanwege allerlei onzekerheden nog niet in de scenario's zouden
kunnen worden verwerkt).

Op de volgende bladzijde treft u een verzendlijst aan. Met kruisjes is
aangegeven of iemand zal worden uitgenodigd voor een discussie over
asfaltgranulaat ofwel E-vliegas, of deel uitmaakt van de klankbordgroep of
begeleidingscommissie van dit project.
Mocht het commentaar daar aanleiding toe geven, dan zullen wij u uitnodigen
voor een bespreking over het gepresenteerde cijfermateriaal. Als u op voorhand
de voorkeur geeft aan een gesprek, dan is dat uiteraard ook mogelijk.
De projectgroep:
Joris Broers en Monique Weima
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1.

Inleiding

1.1

Achtergronden
Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat coördineert het beleid voor de
bouwgrondstoffenvoorziening. Het beleid is verwoord in het Structuurschema
Oppervlaktedelfstoffen [1] (SOD). Volgens de herziene Ontgrondingenwet
moet dit Structuurschema vijfjaarlijks worden herzien. Op dit moment wordt
gewerkt aan de voorbereiding van het tweede Structuurschema
Oppervlaktedelfstoffen (SOD II).
In het Structuurschema wordt onder meer aangegeven hoeveel primaire
bouwgrondstoffen nodig zijn. Om dit goed te kunnen schatten is het nodig om
te weten hoeveel secundaire grondstoffen beschikbaar komen. Daartoe is een
verkenning nodig van het aanbod aan secundaire grondstoffen. Voorafgaand
aan het eerste Structuurschema Oppervlaktedelfstoffen is de 'Evaluatie en
actualisatie kwantitatieve inventarisatie gebruik van secundaire grondstoffen'
uitgevoerd [2]. Voorafgaand aan de voorloper van het structuurschema - de
Nota 'Gegrond ontgronden' is de studie 'Kwantitatieve inventarisatie gebruik
van secundaire grondstoffen' uitgevoerd [3].
Het Hoofdkantoor van de Rijkswaterstaat heeft de Dienst Weg- en Waterbouwkunde opdracht gegeven om een opvolger voor deze twee studies op te
stellen. Deze vervolgstudie is gesplitst in zes kleinere studies:
1. een evaluatie van de eerdere verkenningen;
2. een studie naar de actuele situatie in het buitenland;
3. een verkenning van de toepassingsmogelijkheden van kleinere stromen
secundaire grondstoffen die in de eerdere studies buiten beeld zijn gebleven
(in het algemeen de stromen van minder dan 500.000 ton/jaar);
4. een verkenning van het toekomstige aanbod aan bouw- en sloopafval (excl.
asfalt) en de afzet van producten daaruit;
5. een studie naar de huidige omzet van licht verontreinigde grond;
6. een verkenning naar toekomstig aanbod en afzet van de grotere, bekendere
secundaire grondstoffen.
De eerste vijf studies worden uitbesteed, de laatste wordt in eigen beheer
uitgevoerd. Deze laatste studie wordt eerst in de vorm van een werkdocument
opgesteld: het voorliggende document. Dit werkdocument wordt voorgelegd
aan vertegenwoordigers van betrokken partijen, zoals bedrijven, brancheorganisaties en VROM. Hun commentaar wordt verwerkt en vervolgens wordt
een definitief rapport opgesteld. In deze tweede bewerkingsslag worden voor
zover nodig ook de resultaten van de andere vijf studies geïntegreerd in het
rapport.
Gegevens over licht verontreinigde grond zijn geschat op basis van de literatuur
maar zullen naar aanleiding van het lopende onderzoek worden herzien.
Gegevens over bouw- en sloopafval ontbreken nog geheel in dit werkdocument.
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1.2

Doel
Het doel van dit project is het verschaffen van kwantitatieve informatie voor de
opstellers van het SOD II met betrekking tot het verwachte aanbod aan
secundaire grondstoffen in de periode 1996-2015 en de verwachte toepassingsmogelijkheden hiervan.

1.3

Uitgangspunten
Onderstaande uitgangspunten vormen een belangrijk kader voor de uitvoering
van deze studie. Deze uitgangspunten worden in beginsel niet gewijzigd bij de
bewerking van dit werkdocument tot een definitief rapport.
besparing oppervlaktedelfstoffenwinning in Nederland staat centraal
Deze studie is gericht op het Structuurschema Oppervlaktedelfstoffen II. Het
centrale thema is besparing op oppervlaktedelfstoffenwinning in Nederland. Dit
heeft een forse consequentie voor de systeemafbakening: hergebruik dat niet
leidt tot een besparing op de oppervlaktedelfstoffenwinning in Nederland valt
erbuiten.
In concreto betekent dit dat alleen vormen van hergebruik die leiden tot
besparing op (zachte) kalksteen, grind, zand of klei worden meegenomen.
Hergebruik dat leidt tot besparing van buitenlandse grondstoffen zoals
groevesteen of gips wordt buiten beschouwing gelaten.
Overigens zou ook voor kalksteen en grind kunnen worden betoogd dat verdere
besparing niet leidt een vermindering van de winning in Nederland. De winning
in Nederland wordt afgebouwd en we zijn nu al voor een groot deel afhankelijk
van import. Besparing op kalksteen en grind zal vooral leiden tot een
vermindering van de benodigde import en dus tot besparing op oppervlaktedelfstoffenwinning in het buitenland. Omdat kalksteen en grind naar
verwachting wel in SOD II zullen worden behandeld, is besloten besparing op
deze grondstoffen toch mee te nemen in dit onderzoek.
brede definitie secundaire grondstoffen
Voor secundaire grondstoffen wordt hier de definitie aangehouden uit SOD I":
"grondstoffen die niet als zodanig in de natuur worden gewonnen, maar die
ontstaan als bijproduct bij productieprocessen, bij zuiveringsprocessen of bij het
be- of verwerken van afvalstoffen etc. en aan zodanige eisen voldoen dat ze
kunnen worden hergebruikt als grondstof. Het betreft hier zowel materialen die
als afvalstof moeten worden aangemerkt als materialen die dit predikaat niet
hebben."
Bij grond is het in sommige gevallen lastig om te bepalen of er sprake is van een
primaire of secundaire grondstof. In het algemeen zijn hier alleen grondstromen
opgenomen die worden bewerkt: gereinigde grond, grondtarra, zand en klei uit
baggerspecie en grond uit boortunnels (bij de gebruikelijke slurry-schildmethode
is sprake van intensieve bewerking). Schone grond die vrijkomt bij werken wordt
niet als secundaire grondstof beschouwd. Licht verontreinigde grond moet
volgens deze definitie eigenlijk als primaire grondstof worden beschouwd.
Vanwege de 'traditie' is het hier toch gehandhaafd.

Deze definitie wijkt af van NEN 5880 waarin een secundaire grondstof wordt omschreven als 'een
grondstof die is vrijgekomen als, afgescheiden uit of bereid uit een afvalstof'. Deze NEN-norm is echter
specifiek gericht op afvalstoffen en gebruikt termen doorgaans uitsluitend in de engere afvalstoffenbetekenis.
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alleen grotere stromen
In aansluiting op eerdere studies [2,3] is alleen naar de grotere stromen
secundaire grondstoffen gekeken. De kleinere, onbekendere secundaire
grondstoffen zijn in een aparte studie ondergebracht (projectonderdeel 3). De
resultaten van deze studie zullen worden geïntegreerd in dit rapport. Wel zijn
kleinere stromen die vrijkomen bij de producenten van grotere meegenomen
(bijvoorbeeld E-bodemas is een kleine stroom maar hangt samen met de veel
grotere stroom E-vliegas).
uitwerking in scenario's
"Voorspellen is moeilijk, vooral als het de toekomt betreft" geldt uiteraard ook
voor deze verkenning. Uitspraken over de toekomst kunnen dan ook niet 'hard1
zijn. Om de onzekerheid duidelijk te maken wordt hier met scenario's gewerkt.
Steeds worden drie scenario's ontwikkeld. Bij de definitie van die scenario's heeft
ook weer de grondstoffenvoorziening centraal gestaan:
•

gunstig. In het gunstige scenario is de bijdrage van secundaire grondstoffen
aan de grondstoffenvoorziening groot. Waar mogelijk worden de
grondstoffen hoogwaardig* ingezet, zodat zoveel mogelijk relatief schaarse
grondstoffen worden uitgespaard;

•

neutraal;

•

ongunstig. In het ongunstige scenario is de bijdrage van secundaire
grondstoffen het kleinst. De beschikbare secundaire grondstoffen worden
veelal laagwaardig ingezet.

Opgemerkt wordt dat deze scenario's niet noodzakelijk in alle gevallen de
extremen opleveren. Het niet onderzochte scenario "veel afvalproductie maar
laagwaardig hergebruik" levert bijvoorbeeld de grootste kans op verdringing, terwijl uit milieuoogpunt de voorkeur ligt bij "weinig afvalproductie en
,;
hoogwaardig hergebruik". Een curieus aspect van de gekozen indeling is dat
een grote afvalproductie hier als gunstig wordt beschouwd - er zijn dan immers
veel secundaire grondstoffen beschikbaar.
Soms zijn de scenario's afkomstig uit de gebruikte bronnen. Voor het aanbod
aan secundaire grondstoffen worden bijvoorbeeld scenario's gebruikt van het
RIVM die zijn gebaseerd op CPB-scenario's. Maar vaak zijn de onder- en
bovengrens van de hier genoemde scenario's niet meer dan een schatting van
de onzekerheidsmarge.
vigerend beleid
Op verzoek van de opdrachtgever is bij de schattingen van de toekomstige afzet
uitgegaan van het vigerende beleid. Er wordt dus niet gekeken naar de invloed
van nieuwe beleidsmaatregelen. De scenario's geven dan ook niet alle mogelijke
ontwikkelingen weer, maar alleen mogelijke ontwikkelingen binnen het kader
van het vigerende beleid.
Wat 'vigerend beleid' inhoudt is niet scherp afgebakend. Als bijvoorbeeld beleid
in de pen zit kan het toch worden meegenomen. Als beleidslijnen met elkaar
botsen, dan wordt per scenario een expliciete keuze gemaakt. In het gunstige

De termen "hoogwaardig" en "laagwaardig" kunnen op verschillende wijzen worden geïnterpreteerd.
Hier wordt vastgehouden aan de definitie in SOD I [1]: hoogwaardig is het zo goed mogelijk benutten
van de specifieke fysische en chemische eigenschappen van een grondstof. Zie lit. 4.
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scenario wordt dan gesteld dat beleidsmatig gekozen wordt voor hoogwaardig
hergebruik, in het ongunstige dat besloten wordt om andere beleidslijnen te
laten prevaleren.
In ieder geval worden het beleid uit de volgende documenten als vigerend
beleid beschouwd:
• Structuurschema Oppervlaktedelfstoffen I [1];
•

Implementatieplan AVI-reststoffen [5];

•

Implementatieplan Bouw- en sloopafval [6];

• Tweede Plan van Aanpak Duurzaam Bouwen [7];
•

Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming [8].

Overigens is de relatie tussen dit beleid en de prognoses voor de afzet van
secundaire grondstoffen niet eenduidig. Veel van het beleid is op een abstract
niveau geformuleerd en is daardoor moeilijk te vertalen naar individuele
grondstofstromen. Grondstofstromen ondervinden bovendien invloed van
autonome technische ontwikkelingen en marktwerking.
In het Bouwstoffenbesluit zijn concretere maatregelen te vinden; waar dit leidt
tot uitsluiten van bepaalde toepassingen is dat genoemd. Eventuele
verschuivingen tussen toepassingen als gevolg van het Bouwstoffenbesluit
worden nog onderzocht in het kader van de lopende evaluatie van het
Bouwstoffenbesluit.
Het tweede Plan van Aanpak Duurzaam Bouwen stelt dat er een 'Nationaal
basispakket' voor de GWW-sector zal komen. Verwacht wordt dat dit
maatregelen zal bevatten die gunstig zijn voor hergebruik.
Beleidsmatig geïnspireerd onderzoek naar technische mogelijkheden voor
hergebruik heeft in veel gevallen tot succes geleid en uiteindelijk tot
bouwregelgeving. In de afgelopen jaren zijn veel hergebruiksmogelijkheden
verankerd in normen en standaarden. De invloed van dit soort
'randvoorwaardenscheppend' beleid is moeilijk kwantificeerbaar.
berekeningen en nauwkeurigheid
Hoeveelheden in dit rapport zijn uitgedrukt in miljoenen tonnen per jaar
(Mton/j), tenzij anders vermeld. In het algemeen wordt slechts één decimaal
getoond om geen overdreven nauwkeurigheid te suggereren. In de
achterliggende berekeningen zijn echter zoveel mogelijk de nauwkeurige
gegevens van bronnen gebruikt. Hierdoor kunnen kleine verschillen bestaan
tussen de gepresenteerde cijfers en de cijfers die men bij handmatig narekenen
zou krijgen.
De schattingen voor het aanbod aan secundaire grondstoffen zijn deels
gebaseerd op economische scenario's. De vraag naar secundaire grondstoffen
voor diverse deelmarkten is in beginsel ook gerelateerd aan deze scenario's.
Bijvoorbeeld: als de economie hard groeit is er veel behoefte aan beton en dus
ook meer afzetmogelijkheid voor secundaire grondstoffen in beton. Hiermee is
echter geen rekening gehouden. Consistente berekeningen van het effect van
economische groei op de vraag zouden te ingewikkeld worden. Hiertoe zou een
complex rekenmodel zoals Matflow [9] moeten worden gebruikt.
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1.4

Aanpak
hoofdlijnen
Voor de aanpak zijn er twee mogelijkheden:
• Men kan uitgaan van de vraag per functioneel materiaal (bijvoorbeeld grof
toeslagmateriaal, fijn toeslagmateriaal, funderingsmateriaal, ophoogmateriaal) en vervolgens deze vraag invullen met grondstoffen (primair of
secundair, Nederlands of geïmporteerd). Een dergelijke aanpak is gevolgd in
SODI.
• Men kan uitgaan van het aanbod aan secundaire grondstoffen en vervolgens
bepalen in welke functionele toepassingen deze worden afgezet. Wanneer
vervolgens wordt bepaald welke primaire grondstof in de functionele
toepassing gebruikt zou zijn indien er geen secundaire zou zijn geweest,
geeft dat een indicatie van de besparing.
In deze studie is gekozen voor de tweede aanpak. Deze heeft als voordeel dat
de gegevens per secundaire grondstof bij elkaar staan, wat aansluit bij de
belevingswereld van producenten en bij veel beschikbare literatuur. Een tweede
voordeel is dat de berekeningen eenvoudiger consistent te houden zijn dan
berekeningen volgens de eerste aanpak (dreigende dubbeltellingen).
Vermoedelijk zal bij het opstellen van SOD II wel de eerste aanpak worden
gevolgd.
In het vervolg wordt dus per secundaire grondstof voor de drie scenario's een
aanbod gegeven. Vervolgens wordt geschat in welke toepassingen de
secundaire grondstof terecht komt. Op basis van deze toepassingen wordt
berekend welke primaire grondstoffen worden uitgespaard. De laatste stap is
een berekening van de additionele besparing.
aanbod aan secundaire grondstoffen
De toekomstige productiecijfers voor secundaire grondstoffen zijn in het
algemeen afkomstig uit niet-gepubliceerde berekeningen die het RIVM heeft
gemaakt ten behoeve van de Nationale Milieuverkenning 4 [10]. Het RIVM is
bereid gevonden om deze berekeningen nog te actualiseren. Voor enkele
grondstoffen zijn voorlopige resultaten hier opgenomen [11]. De definitieve
resultaten zullen worden opgenomen in een volgende versie van dit rapport.
De productie van reststoffen is door het RIVM geschat op basis van
economische en technische ontwikkelingen en voorgenomen preventiemaatregelen. Het RIVM ontwikkelt standaard drie scenario's die gerelateerd zijn
aan economische scenario's van het CPB. De scenario's worden gekoppeld aan
de in dit rapport gebruikte scenario's. Daarbij is een hoge groei met hoge
afvalproductie als gunstig beschouwd, omdat dan veel secundaire grondstoffen
beschikbaar komen*. Ook kan worden verwacht dat bij een hoge economische
groei meer geïnvesteerd wordt in technologie die het mogelijk maakt secundaire
grondstoffen hoogwaardig af te zetten.
Voor het bepalen van het aanbod worden daarom de CPB/RIVM-scenario's als
volgt gekoppeld aan de hier gebruikte scenario's:

Voor sommige secundaire grondstoffen ligt dit genuanceerder. Zo worden volgens het RIVM in het DEscenario relatief meer kolen gebruikt voor energiecentrales. Daardoor ligt de productie van E-reststoffen
hoger. Om consistent te blijven is toch overal dezelfde koppeling van scenario's gehanteerd.

16

•

gunstig - Global Competition (hoge economische groei);

•

neutraal - European Coordination (redelijke economisch groei);

•

ongunstig - Divided Europe (matige economische groei).

Het RIVM extrapoleert bij zijn verkenningen soms macro-economische
verkenningen naar sectoren waarin in Nederland slechts één bedrijf actief is. Dit
is acceptabel op het macroniveau van de Nationale Milieuverkenning. Op het
microniveau van deze verkenningen is deze vorm van extrapolatie niet meer
bruikbaar. In dergelijke gevallen wordt niet het RIVM-cijfer gebruikt maar
uitgegaan van de verwachtingen van het individuele bedrijf.
afzet van secundaire grondstoffen
Het aanbod wordt verdeeld over een aantal toepassingen. In welke
toepassingen het aanbod aan secundaire grondstoffen verwerkt zal worden is de
centrale vraag van hoofdstuk 2. De gegevens over de afzet zijn afkomstig uit de
literatuur, vaak aangevuld met resultaten van telefonisch overleg met
producenten of handelaren.
De indeling in toepassingen is voor elke secundaire grondstof zodanig gekozen
dat verwacht wordt dat deze voldoende is voor het SOD II. Bij de ene grondstof
vereist dit een meer gedetailleerde indeling dan bij de andere. Er is dus geen
algemene indeling van toepassingen.
Met technologische ontwikkelingen is slechts in beperkte mate rekening
gehouden. Voor het neutrale scenario wordt in het algemeen aangenomen dat
technieken die tot op heden nog niet op relevante schaal operationeel zijn ook
tot 2015 niet operationeel zullen worden. Dit is wellicht wat conservatief, maar
er is al tientallen jaren veel onderzoek naar hergebruik gedaan - als hergebruik
nu nog niet mogelijk is gebleken dan is het kennelijk moeilijk. In het gunstige
scenario wordt soms een wat gunstiger beeld geschetst.
Als een technologische ontwikkeling om nieuw beleid vraagt dan wordt deze
meestal wel genoemd maar verder niet in de scenarioberekeningen
meegenomen. Dit is een consequentie van bovengenoemd uitgangspunt
'vigerend beleid'.
bespaarde primaire grondstoffen
Door het toepassen van secundaire grondstoffen worden primaire grondstoffen
bespaard. Voor SOD II is het van belang om te bepalen hoeveel primaire
grondstoffen niet behoeven te worden gewonnen ten gevolge van het gebruik
van secundaire.
Soms is deze 'besparing' een vrij theoretische aangelegenheid. Hergebruik raakt
na verloop van tijd vaak volledig ingeburgerd, waarna een autonome vraag
ontstaat naar de secundaire grondstof. Op verzoek van de opdrachtgever wordt
dit toch als besparing gezien. Dit heeft onder meer het voordeel dat het aansluit
bij beleid, zoals het 'toenemend aandeel secundaire grondstoffen in rijkswerken'
en bij andere verkenningen.
De primaire grondstoffen die worden onderscheiden zijn de volgende:
•

kalksteen (voor cement en voor overige doeleinden);

•

grind;
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•

industriezand (te weten beton- en metselzand, kalkzandsteenzand en
zilverzand. Besparing van industriezand komt in dit werkdocument nog niet
voor omdat bouw- en sloopafval nog niet is opgenomen en alleen uit bouwen sloopafval relevante hoeveelheden geschikte industriezandvervangers
vervaardigd kunnen worden);

•

ophoogzand;

•

klei (voor de grofkeramische industrie en voor overige doeleinden).

Er zijn ook gevallen waarin secundaire grondstoffen worden toegepast die niet
bijdragen aan de vermindering van de oppervlaktedelfstoffenwinning in
Nederland. Dergelijke vormen van hergebruik worden hier wel genoemd maar
niet uitgewerkt. Het gaat om:
•

stortsteen voor de waterbouw;

" . gips;
•

grond*.

De eerste twee materialen komen niet voor in de Nederlandse bodem en
worden sinds jaar en dag geïmporteerd. Grond komt uiteraard wel voor in de
bodem, maar hiervoor wordt geen ontgrondingenbeleid gevoerd.
Het toepassingsgebied wegfunderingen vormt een geval apart. Er worden veel
secundaire grondstoffen toegepast in funderingen. Hierdoor kan de verharding
dunner worden geconstrueerd, maar er wordt ook ophoogzand uitgespaard. In
bijlage I wordt beschreven op welke wijze het gebruik aan wegfunderingsmateriaal wordt omgerekend naar besparing op asfalt en besparing op
ophoogzand.
additionele besparing
De zo berekende bespaarde hoeveelheid primaire grondstoffen omvat ook het '"
huidige hergebruik. Dit huidige hergebruik wordt afgetrokken van de berekende
besparing om zo te komen tot een additionele besparing.
Opgemerkt wordt dat de 'bespaarde primaire grondstoffen' ook volledig
ingeburgerde vormen van hergebruik omvat. Deze theoretische 'besparing' zegt
daarom betrekkelijk weinig als niet ook van een theoretische vraag naar
grondstoffen wordt uitgegaan (de vraag naar bovengenoemde 'functionele
materialen'). Aangezien in het ontgrondingenbeleid in het algemeen wordt
uitgegaan van de praktische vraag naar primair materiaal kan uitsluitend de
additionele besparing worden gebruikt als rekengrootheid.

1.5

Leeswijzer
Hoofdstuk 2 bevat een beschrijving per secundaire grondstof. In hoofdstuk 3
worden de resultaten gebundeld in een totaaloverzicht, waarna in hoofdstuk 4

Met de term grond wordt uitsluitend gedoeld op grond die niet afkomstig is uit vergunde ontgrondingen:
grijze grond en niet geel zand. Dit wijkt af van wetten en normen, maar is in overeenstemming met het
dagelijks spraakgebruik. Grond wordt veel gebruikt voor ophogingen, aanvullingen en afdekkingen. Vaak
zijn dat niet-constructieve (niet belaste) werken, maar als de grond goede civieltechnische eigenschappen
heeft is constructieve toepassing ook mogelijk. Grond wordt nergens expliciet gewonnen; in de behoefte
aan grond wordt geheel voorzien door grond die vrijkomt bij werken (gesloten grondbalans op
werkniveau of op regio-niveau). Als secundaire grondstoffen worden toegepast als grond worden geen
dus oppervlaktedelfstoffen bespaard. Het is denkbaar dat indirect wel ophoogzand wordt bespaard
wanneer betere gronden zouden 'doorschuiven', maar dit is vooralsnog niet kwantificeerbaar.
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conclusies worden getrokken en aanbevelingen worden gedaan. Conclusies en
aanbevelingen met een beleidsmatig karakter worden hier overigens niet
getrokken. Er wordt niet ingegaan op de aard van de secundaire grondstoffen
en het productieproces waar ze bij vrijkomen. Hiertoe wordt verwezen naar
algemene documenten over secundaire grondstoffen [12,13].
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2.

Beschrijving per secundaire grondstof

2.1

Asfalt*
Asfalt wordt sinds geruime tijd hoogwaardig hergebruikt. Goed cijfermateriaal
over het aanbod aan oud asfalt ontbreekt echter. De productie van oud asfalt is
verdeeld over een groot aantal opdrachtgevers en aannemers, waardoor een
nauwkeurig inzicht in de vrijkomende hoeveelheden ontbreekt.
De huidige productie van asfaltgranulaat wordt geschat op 3 a 4 Mton per jaar
([14], breek- en freesasfalt samen). Deze stroom bestaat uit ca. 0,2 Mton
teerhoudend asfaltgranulaat [15] en verder normaal asfaltgranulaat. Verwacht
wordt dat deze stroom de komende decennia op dit niveau zal blijven [16]. Een
nieuwe stroom asfaltgranulaat, waarvan nu nog pas de eerste tonnen vrijkomen,
is ZOAB-granulaat. Deze stroom zal de komende decennia stijgen van 0 tot ca.
1 Mton/j [16]. De stroom ZOAB-granulaat komt volgens lit. 16 bovenop de
bestaande stroom asfaltgranulaat.
Volgens cijfers van de VBW Asfalt is in 1996 1,8 Mton asfaltgranulaat
hergebruikt in asfalt [17]. Rekening houdend met 0,4 Mton teerhoudend
asfaltgranulaat komen de genoemde cijfers neer op een percentage warm
hergebruik van 50-70% voor niet-teerhoudend asfaltgranulaat. Aangenomen
wordt dat het resterende aanbod aan asfaltgranulaat koud wordt hergebruikt.
Vanwege de verschillende hergebruiksmogelijkheden wordt onderscheid worden
gemaakt tussen de bovengenoemde drie soorten oud asfalt: normaal
asfaltgranulaat, ZOAB-granulaat en teerhoudend asfaltgranulaat.

2.1.1 Normaal asfaltgranulaat
Normaal asfaltgranulaat kent drie toepassingsmogelijkheden:
asfalt (warm hergebruik)
Op dit moment is warm hergebruik van normaal asfaltgranulaat ingeburgerd.
Toch lijkt er nog veel asfaltgranulaat te verdwijnen naar laagwaardige
toepassingen. Het beleid is erop gericht het warme hergebruik te bevorderen. In
de RWS-studie 'Kansen voor het hergebruik van asfalt- en ZOAB-granulaat'
[16] is aangenomen dat koud hergebruik verboden zou worden en bijna zou
verdwijnen. Aangezien een dergelijk verbod geen beleid is, is dat uitgangspunt
hier niet overgenomen en wordt ervan uitgegaan dat koud hergebruik blijft
bestaan. Het is echter waarschijnlijk dat warm hergebruik verder zal stijgen ten
gevolge van enerzijds technologische ontwikkelingen op het gebied van
asfaltverwerking en anderzijds voorschrijfgedrag van opdrachtgevers.
Voor het ongunstige scenario wordt aangenomen dat warm hergebruik blijft
steken op het huidige niveau van 1,8 Mton. Voor het neutrale scenario wordt
Asfalt wordt door VROM en RIVM onder 'bouw- en sloopafval' meegenomen. Gezien de specifieke
eigenschappen wordt het hier apart behandeld. Dat betekent wel dat cijfers over bouw- en sloopafval
' van VROM/RIVM altijd gecorrigeerd moeten worden als ze worden gebruikt in samenhang met de hier
gegeven cijfers.
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aangenomen dat warm hergebruik stijgt naar 2,5 Mton in 2015 (80%). In het
gunstige scenario stijgt warm hergebruik naar 3,2 Mton (90%).
Deze hoeveelheid moet, inclusief eventueel warm hergebruikt ZOAB-granulaat,
worden afgezet op een asfaltmarkt van ca. 7,7 min ton (niveau 1996). Dit
betekent wel dat de hergebruikspercentages moeten verdubbelen: van
gemiddeld 25% nu naar gemiddeld 50% in 2015 in het neutrale scenario. Ook
voor het realiseren van het neutrale scenario is het noodzakelijk dat technieken
zoals het MARS-procédé aanslaan, zodat hergebruikspercentages van meer dan
50% mogelijk worden.
wegfunderingen
Het niet warm hergebruikte asfalt wordt deels toegepast in wegfunderingen.
Veelal wordt het gebonden met cement tot asfaltgranulaatcement of met
emulsie. Voor de grondstoffenvoorziening maakt dit weinig uit en dus wordt het
als één categorie beschouwd.
Het is niet goed bekend wat de verdeling is tussen gebonden/ongebonden
wegfunderingen en halfverharding. In een bron uit 1992 [18] wordt uitgegaan
van respectievelijk 0,4; 0,5 en 0,8 Mton per jaar. Stabilisatie van de markt en
handhaving van milieuwetten zullen naar verwachting leiden tot een
verschuiving naar hoogwaardiger hergebruik. Het gebruik van asfalt in
gebonden wegfunderingen lag in 1995 al aanmerkelijk hoger (>0,7 [19]).
Voor alle scenario's wordt verondersteld dat 50% van het asfaltgranulaat dat
koud wordt hergebruikt wordt toegepast in wegfunderingen. In het gunstige
scenario is dit overigens veel minder dan in het ongunstige, omdat de
hoeveelheid asfaltgranulaat die koud wordt hergebruikt in het gunstige scenario
kleiner is.
halfverharding
Ook wordt asfaltgranulaat wel koud toegepast voor onder meer halfverharding.
Dit wordt beschouwd als 'grijs circuit' omdat het een laagwaardige vorm van
hergebruik is. Het is moeilijk aan te geven welke primaire grondstoffen worden
uitgespaard. Alternatieve materialen voor halfverhardingen zijn puingranulaten,
schelpen, houtsnippers e.d.. Er is hier geen besparing in rekening gebracht.

2.1.2 ZOAB-granulaat
Momenteel kan ZOAB-granulaat nog niet warm worden hergebruikt. De
uitkomsten van het onderzoek met betrekking tot warm hergebruik van ZOABgranulaat tot dusver zijn rooskleurig. Dit onderzoek loopt nog niet zo lang,
zodat het algemene uitgangspunt dat 'conservatief' wordt omgegaan met
resultaten van onderzoek hier niet van toepassing is. Voor het neutrale scenario
wordt aangenomen dat warm hergebruik van ZOAB-granulaat na 2000 mogelijk
wordt. In het gunstige is het zelfs al in 2000 mogelijk voor een deel van het
ZOAB-granulaat.
Aangenomen is dat ZOAB-granulaat verder op dezelfde wijze als normaal
asfaltgranulaat zal worden verwerkt (d.w.z. warm hergebruik 65-90%,
afhankelijk van het scenario).
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2.1.3 Teerhoudend asfaltgranulaat
De productie van teerhoudend asfaltgranulaat bedraagt momenteel ca. 0,2
Mton/j. Op termijn zal dit dalen door het uitputten van de voorraad
teerhoudend asfalt*. Aangezien geen berekeningen bekend zijn is hier geschat
dat het in 2015 tot 0,1 Mton/j is gedaald.
Opgemerkt wordt dat met 'teerhoudend asfaltgranulaat' wordt gedoeld op
asfaltgranulaat met een hoog teergehalte. Voordat de teerproblematiek
algemeen bekend was, is er teerhoudend asfaltgranulaat bij recycling gemengd
met schoon asfalt. Hierdoor ontstaat teerhoudend asfaltgranulaat met een matig
teergehalte. De omvang van deze stroom is niet goed bekend.
Teerhoudend asfaltgranulaat kent de volgende toepassingen:
asfaltverharding
Een recente ontwikkeling is gebruik van halfwarm gebonden teerhoudend asfalt
als verhardingslaag (Finfalt-procédé). Het Bouwstoffenbesluit sluit deze
toepassing op dit moment nog uit, maar het besluit zal worden aangepast zodat
deze toepassing mogelijk wordt. De constructieve bijdrage van dit halfwarm
gebonden asfalt wordt vooralsnog gesteld op ca. 2/3 van gewoon asfalt [20].
wegfunderingen
Momenteel wordt een groot deel van het teerhoudend toegepast in
wegfunderingen. Veelal wordt het gebonden met cement of met emulsie.
Teerhoudend asfalt kan uitsluitend worden hergebruikt in een bijzondere
categorie van het Bouwstoffenbesluit. Het voornemen bestaat deze categorie te
zijner tijd op te heffen. Een mogelijkheid is dat dit impliciet gebeurt als de
huidige samenstellingseisen voor organische stoffen worden vervangen door
immissie-eisen, waardoor hergebruik mogelijk zou blijven. Daarbij blijft wel een
probleem bestaan: vanwege stofemissies tijdens de verwerking moeten
stringente maatregelen worden genomen voor de bescherming van personeel.
Een andere mogelijkheid is dat de toepassing onmogelijk wordt als het
Bouwstoffenbesluit wordt herzien, zodat voor de volgende oplossing gekozen
moet worden.
terugvoeren tot primaire grondstoffen
Een meer fundamentele oplossing is het extraheren van asfalt, waarbij het
mengsel wordt gesplitst in grind/ steenslag, zand, vulstof en teer/bitumen. Het
teer wordt dan uit de keten gehaald. Dit zal vermoedelijk ook vanuit het
oogpunt van arbeidsomstandigheden zeer aantrekkelijk zijn.
Om extractie mogelijk te maken dienen een of meer installaties te worden
gebouwd om teerhoudend asfaltgranulaat te verwerken.
scenario's
Voor het gunstige scenario wordt aangenomen dat in 2000 een extractieinstallatie op proefschaal operationeel zal zijn. Zowel in het gunstige als het
neutrale scenario zal in 2015 al het teerhoudend asfalt worden verwerkt.

Door hergebruik blijft de voorraad teerhoudend materiaal constant. Het vrijkomende koudgebonden
teerhoudende materiaal wordt echter niet als asfaltgranulaat beschouwd maar als oud wegfunderingsmateriaal.
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Voor het gunstige scenario is aangenomen dat in 2000 de resterende
hoeveelheid teerhoudend asfalt halfwarm verwerkt wordt. In het gunstige
scenario wordt de half van het teerhoudend asfalt halfwarm verwerkt.
Voor ongunstige scenario wordt aangenomen dat de huidige praktijk zal worden
gecontinueerd.
overzicht productie en afzet
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asfaltgranulaat
productie excl. ZOAB
wv. teerhoudend
productie ZOAB-granulaat
productie totaal
hergebruik
warm hergebruik
afzet: warm asfalt
afzet: fundering
afzet: halfverharding
besparing: ophoogzand
besparing: asfalt

1996
3,5 (3è4)
0,2
0,0
3,5
100%
55% (45% a 65%)
1,8
0,9 (0,7-1,4)
0,9
0,4
2,2

20001
gunstig
neutraal ongunstig
4,0
productie excl. ZOAB
3,5
3,0
wv. teerhoudend
0,2
0,3
0,1
productie ZOAB-granulaat
0,3
0,3
0,2
4,3
3,8
productie totaal
3,2
100%
hergebruik
100%
100%
ZOAB-gr. als normaal
50%
0%
0%
warm hergebruik
75%
75%
70%
3,0
2,5
afzet: warm asfalt
1,9
afzet: halfwarm asfalt
0,1
0,1
afzet: scheiding
0,0
afzet: fundering
0,6
0,6
0,7
afzet: halfverharding
0,6
0,6
0,7
besparing: vulstof
0,0
0,0
0,0
besparing: grind
0,0
0,0
0,0
0,3
0,3
besparing: ophoogzand
0,3
besparing: asfalt
3,3
2,7
2,2
asfaltgranulaat

asfaltgranulaat

2015
neutraal ongunstig
gunstig
productie excl. ZOAB
4,0|
3,5
3,0
wv. teerhoudend
0,2
0,1
0,1
productie ZOAB-granulaat
0,9
0,7
1,0
productie totaal
4,4
5,0
3,7
hergebruik
100%
100%
100%
ZOAB-gr. als normaal
100%
100%
0%
warm hergebruik
90%
80%
70%
afzet: warm asfalt
4,4
3,4
2,0
afzet: halfwarm asfalt
afzet: scheiding
0,1
0,1
afzet: fundering
0,2
0,4
0,9
afzet: halfverharding
0,2
0,4
0,9
0,0
besparing: vulstof
0,0
0,0
besparing: grind
0,0
0,0
0,0
besparing: ophoogzand
0,3
0,4
0,1
4,5
besparing: asfalt
3,6
2,4
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2.2

AVI-bodemas
Volgens raming van het RIVM neemt het aanbod aan AVI-bodemas fors toe
door de toenemende afvalproductie en doordat meer afval verbrand gaat
worden. Het RIVM heeft slechts één scenario ontwikkeld voor het aanbod.
Een belangrijk beleidsdocument met betrekking tot de afzet van AVI-reststoffen
is het Implementatieplan AVI-reststoffen [5]. Dit plan geeft aan dat gestreefd
wordt naar afzet van AVI-bodemas in grootschalige werken vanaf 100.000 ton.
Daarbij moet AVI-bodemas die valt in de bijzondere categorie van het
Bouwstoffenbesluit worden gebruikt in overheidswerken. Het implementatieplan
geeft aan dat wordt gestreefd naar kwaliteitsverbetering tot ten minste
categorie 2, zodat de bijzondere categorie te zijner tijd kan worden opgeheven.
De resultaten van onderzoek geven aan dat dit kansrijk is.
De volgende toepassingsmogelijkheden van AVI-reststoffen zijn in beeld:
toeslagmateriaal voor asfalt en beton
Met gebruik van AVI-bodemas als toeslagmateriaal zijn enkele (praktijk)proeven
genomen. De algemene indruk is dat de technische kwaliteit vrij slecht is [5].
Daarbij komt dat uit het oogpunt van ketenbeheer vraagtekens kunnen worden
gezet bij deze toepassing. Verwacht wordt dat AVI-bodemas hooguit incidenteel
zal worden toegepast als toeslagmateriaal.
wegfunderingsmateriaal
De afzet van AVI-bodemas als funderingsmateriaal is de afgelopen jaren
gedaald van 10% tot vrijwel nihil [21]. Het beleid is momenteel gericht op afzet
in grootschalige ophogingen.
Er zijn diverse factoren die de afzet als funderingsmateriaal negatief
beïnvloeden: civieltechnische kwaliteitsproblemen (zwelling), concurrentie op de
markt voor funderingsmaterialen, de kleinschaligheid van funderingswerken
(2/3 is kleiner dan 10.000 ton [22]) en het feit dat veel funderingen open liggen
tijdens de bouw. Voor het gunstige scenario is desondanks aangenomen dat
AVI-bodemas in wegfunderingen in beperkte mate terugkomt.
ophoogmateriaal
Ophoogmateriaal is op dit moment de belangrijkste markt voor AVI-bodemas.
Vooral grootschalige werken van bijvoorbeeld Rijkswaterstaat worden in AVIbodemas uitgevoerd. Uit onderzoek [22] blijkt dat er in theorie jaarlijks ca. 9 min
m3 (15 Mton) kan worden afgezet in dergelijke wegbouwkundige werken. Van
deze theoretische marktvraag valt een deel af vanwege diverse lokale
technische, economische of milieuredenen. Maar in het algemeen lijkt deze
markt ruim voldoende om het toenemend aanbod aan AVI-bodemas op te
nemen.
overzicht productie en afzet
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1996

AVI-bodemas

0,8
100%
0,8
0,0
0,8
0,0

productie
hergebruik
afzet: ophoging
afzet: fundering
besparing: ophoogzand
besparing: asfalt
!
AVI-bodemas
productie
hergebruik
afzet: ophoging
afzet: fundering
besparing: ophoogzand
besparing: asfalt

2000
gunstig
neutraal ongunstig
1,2
1,2
1.2
100%
100%
100%
1,2
1.2
1.1
0,1
1,2
1.2
1.2
0,0

I
AVI-bodemas
productie
hergebruik
afzet: ophoging
afzet: fundering
besparing: ophoogzand
besparing: asfalt

2.3

2015
gunstig
neutraal
ongunstig
1,8
1.5
1,9
100%
100%
100%
1,8
1,9
1.1
0,4
1,3
1,9
1.8
0,2

AVI-vliegas
Volgens raming van het RIVM neemt het aanbod aan AVI-vliegas fors toe door
de toenemende afvalproductie en doordat meer afval verbrand gaat worden.
Een beperkt deel van de AVI-vliegas wordt momenteel toegepast als vulstof in
asfalt. Het resterende gedeelte wordt gestort.
Een belangrijk beleidsdocument met betrekking tot de afzet van AVI-reststoffen
is het Implementatieplan AVI-reststoffen [5]. Voor vliegas is daar aangegeven
dat beoogd wordt het huidige hergebruik als vulstof in asfalt te continueren en
te streven naar andere vormen van hergebruik. Voor onbehandeld AVI-vliegas
geldt per 1 januari 1999 een stortverbod; AVI-vliegas moet dus behandeld
(geïmmobiliseerd) worden of hergebruikt.
Vergroting van de afzet als asfaltvulstof is niet mogelijk omdat:
•

de markt voor nieuw asfalt afneemt vanwege het toenemend hergebruik
van oud asfalt;

•

bij marktpartijen een discussie loopt over de wenselijkheid van het toepassen
van de AVI-vliegas vanuit milieu- en arbeidshygiënisch oogpunt en

•

in toenemende mate gebruik wordt gemaakt van asfaltsoorten als zeer open
asfaltbeton (ZOAB) en steenmastiekasfalt waarin om technische redenen
geen vulstof met AVI-vliegas gebruikt wordt [23].

Aangenomen is daarom dat de afzet van AVI-vliegas gelijk blijft of daalt. Omdat
het aanbod wel stijgt, daalt het percentage hergebruik. Voor het gunstige
scenario moest voor 2015 een laag percentage hergebruik worden gekozen,
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omdat de opnamecapaciteit voor AVI-vliegas erg klein is geworden als gevolg
van het hoge hergebruik van asfaltgranulaat.
Voor het resterende gedeelte van de AVI-vliegas is nog geen definitieve
oplossing gekozen. Momenteel lopen diverse onderzoeken naar behandelingstechnieken en hergebruiksmogelijkheden. Naast hergebruik in Nederland zijn
hergebruik in Duitsland en behandeld storten nadrukkelijk in beeld. Vooralsnog
wordt verondersteld dat de gekozen toepassingen geen bijdrage zullen leveren
aan de grondstoffenvoorziening.
overzicht productie en afzet
AVI-vliegas

|

1996

productie
hergebruik
afzet: asfaltvulstof
besparing: kalksteen

i
|
|
|

0,05
40%
0,02
0,02

AVI-vliegas

|
2000
! gunstig
j neutraal j ongunstig
productie
.
0,09
0,09
0,09
hergebruik
|
25% |
20%
15%
afzet: asfaltvulstof
j
0,02 j
0,02
0,01
besparing: kalksteen |
0,021
0,02
0,01

|
AVI-vliegas

|
2015)
I gunstig
I neutraal ongunstig
productie
|
0,12|
0,14}
0,15
hergebruik
|
10%|
15%
10%
afzet: asfaltvulstof
j
0,01
0,02
0,01
besparing: kalksteen !
0,01
0,02
0,01

2.4

E-bodemas
De productie van E-bodemas bij elektriciteitscentrales is vrij gering: minder dan
0,1 Mton/j. Volgens het RIVM zal dit gaan dalen door een afnemend gebruik
van kolen voor de energievoorziening. De E-bodemas wordt al vele jaren
hergebruikt in twee belangrijke toepassingsgebieden:
toeslagmateriaal voor beton
Een deel van de E-bodemas wordt gebruikt in de betonindustrie in België.
Hoewel hierdoor betonzand wordt uitgespaard, draagt het niet direct bij aan de
grondstoffenvoorziening van Nederland en wordt het hier niet als besparing
meegenomen. Verondersteld is dat ca. 1/3 van de geproduceerde E-bodemas
wordt afgezet in de betonindustrie.
ophoog- en funderingsmateriaal
E-bodemas wordt ook gebruikt als (licht) ophoogmateriaal en als ongebonden
funderingsmateriaal. Vooralsnog valt een groot deel van de E-bodemas in
categorie 2 van het Bouwstoffenbesluit, zodat het geïsoleerd moet worden
toegepast; er wordt gewerkt aan kwaliteitsverbetering tot categorie 1 [24].
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Een deel van de E-bodemas wordt geëxporteerd. Met deze export is in deze
studie geen rekening gehouden. Gezien de lage dichtheid wordt per ton Ebodemas 1,5 ton ophoogzand uitgespaard.
overzicht productie en afzet
E-bodemas
productie
hergebruik
afzet: beton (België)
afzet: ophoging
besparing: ophoogzand

1996
0,13 (fors gestegen)
100%
0,04
0,09 (incl. depot voor
0,13 later hergebruik)

E-bodemas

2000
neutraal
ongunstig
gunstig
0,06
0,07
productie
0,07
hergebruik
100%
100%
100%
afzet: beton (België)
0,02
0,02
0,02
afzet: ophoging
0,04
0,05
0,05
besparing: ophoogzand
0,06
0,07
0,07
E-bodemas

2015
gunstig
neutraal
ongunstig
productie
0,04
0,05
0,07
hergebruik
100%
100%
100%
afzet: beton (België)
0,02
0,01
0,02
afzet: ophoging
0,03
0,03
0,05
besparing: ophoogzand
0,04
0,05
0,07

2.5

E-vliegas
E-vliegas heeft in de loop van de jaren een duidelijke marktpositie veroverd. Ca:
65% van de in Nederland geproduceerde E-vliegas wordt gebruikt in de
cementindustrie, ca. 20% als grondstof voor kunstgrind en ca. 15% voor
overige toepassingen waarvan vulstof de belangrijkste is.
Uit de RIVM-verkenningen blijkt dat de productie van E-vliegas gaat dalen door
veranderingen in de inzet van brandstoffen [10]. Verondersteld is dat de
benodigde E-vliegas kan worden geïmporteerd zodat het niet nodig is om terug
te vallen op primaire grondstoffen. Wanneer uit nader onderzoek (projectonderdeel 3) zou blijken dat toename van import uit de ons omringende landen
niet mogelijk is, dan moet deze veronderstelling worden losgelaten.
De diverse toepassingsmogelijkheden van E-vliegas zijn niet allemaal even
hoogwaardig. Er zijn aanzienlijke verschillen in de kwaliteit van E-vliegas. Lang
niet elke partij E-vliegas is geschikt voor hoogwaardige toepassingen zoals
poederkoolvliegascement. Belangrijke parameters zijn de korrelgrootte en het
koolstofgehalte. Sinds 1995 is er een installatie operationeel om vliegas op te
werken tot een hoogwaardiger kwaliteit [25].
E-vliegas kent de volgende toepassingsmogelijkheden:

inzet bij klinkerproductie tb.v. cement
E-vliegas kan worden ingezet op meerdere plaatsen in het proces voor cement:
bij de klinkerproductie of bij de definitieve cementproductie. Bij de eerste
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toepassing wordt klei/leem uitgespaard; de klinker wordt niet onderscheiden
van gewone klinker. Hiervoor wordt betrekkelijk laagwaardige ovenvliegas
ingezet. Ca. 0,1 Mton wordt toegepast bij de Nederlandse klinkerproducent
[26]. Enkele 0,1 Mton Nederlandse E-vliegas worden geëxporteerd naar België
en aldaar voornamelijk verwerkt tot klinker. Hiervoor wordt geen besparing in
rekening gebracht.
inzet bij cementproductie
Hoogwaardige E-vliegas (poederkoolvliegas) is een integraal onderdeel van het
product poederkoolvliegascement. Hierbij wordt optimaal gebruik gemaakt van
de puzzolane eigenschappen van de vliegas. Van de Nederlandse productie aan
E-vliegas wordt ca. 0,1 Mton in Nederland verwerkt tot poederkoolvliegascement. De E-vliegas vervangt klinker [26]. Per ton klinker is 1,8 ton kalksteen
nodig [1] dus 1 ton E-vliegas bespaart 1,8 ton kalksteen.
Ramingen voor de cementbehoefte [27] geven aan dat de cementbehoefte blijft
stijgen. Gezien het gelimiteerde aanbod in Nederland aan (primaire en
secundaire) grondstoffen voor cement wordt verwacht dat in deze stijgende
behoefte zal worden voorzien door import. De importstroom kan bestaan uit
kant-en-klaar cement, grondstoffen voor cement of tussenproducten.
Vermoedelijk zal een deel van de importstroom bestaan uit secundaire
grondstoffen. Voor het bepalen van de bespaarde hoeveelheid primaire
grondstoffen uit Nederlandse bodem is het niet van wezenlijk belang of de
import primaire of secundaire grondstoffen betreft. Daarom wordt alleen
rekening gehouden met een constante inzet van 0,1 Mton Nederlandse Evliegas in de Nederlandse cementindustrie.
vulstof voor asfalt
E-vliegas wordt al geruime tijd ingezet als vulstof in asfalt. Omdat het
hergebruik van asfalt stijgt en daarbij geen nieuwe vulstof nodig is wordt
aangenomen dat de inzet van E-vliegas zal dalen. Aangenomen is dat de afzet
van E-vliegas lineair samenhangt met de behoefte aan nieuw asfalt en dat de
totale behoefte aan asfalt in alle gevallen gelijk is aan de behoefte in 1996 (7,7
Mton). In het gunstige scenario wordt meer oud asfalt gebruikt en is de
opnamecapaciteit voor E-vliegas dus kleiner.
vulstof voor beton
In 1996 bedroeg het gebruik van vulstof in beton ca. 0,25 Mton [14], waarvan
ca. 0,1 Mton Nederlandse E-vliegas. Het gebruik van vulstof groei fors; er is
rekening gehouden met een toename 0,35 Mton/j in het neutrale en 0,5 Mton/j
in het gunstige scenario.
Door gebruik van E-vliegas als vulstof in beton wordt niet direct een grondstof
bespaard, maar de E-vliegas heeft diverse betontechnologische voordelen [28].
Hierdoor wordt indirect cement uitgespaard en dus kalksteen. De hoeveelheid
bespaarde cement is sterk afhankelijk van de specifieke soort beton waarin de Evliegas wordt toegepast en kwantificering van de bespaarde hoeveelheid is dan
ook moeilijk. In lit. 28 wordt als rekenvoorbeeld gegeven dat per ton E-vliegas
0,30 ton cement wordt bespaard. Bij een gemiddeld gebruik van 0,94 ton
kalksteen per ton cement [27] komt dit neer op 0,28 ton kalksteen per ton Evliegas. Dit getal is gebruikt in de berekeningen.
grondstof voor kunstgrind
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Er zijn in Nederland twee fabrieken waarin E-vliegas wordt omgezet in
kunstgrind.
De ene fabriek maakt Lytag, een kunstgrind met lage dichtheid waarvoor
specifieke toepassingen bestaan. Verondersteld wordt dat deze fabriek zal
blijven draaien op de huidige capaciteit. Per ton Lytag wordt 1 ton E-vliegas
gebruikt. Vanwege de lage dichtheid van het kunstgrind wordt per ton Lytag ca.
1,7 ton grind uitgespaard [29]. Maar tenminste 40% van de geproduceerde
Lytag wordt geëxporteerd en spaart daardoor geen grind uit op de Nederlandse
markt [29]. Netto wordt dus 1 *1,7*(1-0,4) = 1,0 ton grind uitgespaard per ton
Lytag. Door de lage dichtheid kan soms ook een betonconstructie als geheel
lichter worden, waardoor nog meer grind, maar ook cement en zand worden
uitgespaard. Dit is niet in de berekeningen meegenomen omdat dan
gedetailleerde informatie over de afzetmarkten nodig is.
De andere fabriek maakte tot voor kort Aardelite. De fabriek is gestopt om
economische redenen (aanbod aan E-vliegas, vraag naar product). De fabriek zal
mogelijk in de nabije toekomst andere reststoffen gaan omzetten in kunstgrind,
maar welke is nog onbekend.
overige toepassingen
In eerdere lange-termijn-verkenningen over de afzet van secundaire
grondstoffen is de mogelijkheid van afzet als ophoogmateriaal genoemd. Evliegas zou dan vermoedelijk een categorie-2-ophoogmateriaal worden. Gezien
de grote vraag naar E-vliegas wordt deze laagwaardige toepassing momenteel
niet als reëel beschouwd.
Verder is E-vliegas voorgesteld als hulpmiddel voor het stabiliseren van andere
secundaire grondstoffen (bijvoorbeeld fosfogips). Ook hiervoor geldt dat de
benodigde vliegas op de Europese markt gevonden zou moeten.
overzicht productie en afzet
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E-vliegas
productie
hergebruik
afzet: portlandvliegascement
afzet: klinkerproductie
afzet: vulstof asfalt
afzet: vulstof beton
afzet: kunstgrind
netto export
besparing: klei
besparing: kalksteen
besparing: grind
E-vliegas
productie
hergebruik
afzet: portlandvliegascement
afzet: klinkerproductie
afzet: vulstof asfalt
afzet: vulstof beton
afzet: kunstgrind
benodigde (netto) import
besparing: klei
besparing: kalksteen
besparing: grind
E-vliegas
productie
hergebruik
afzet: portlandvliegascement
afzet: klinkerproductie
afzet: vulstof asfalt

1996
0,84
100%
0,10
0,10
0,08
0,25
0,15
0,26
0,10
0,33
0,15
2000
gunstig
neutraal
ongunstig
0,62
0,57
0,62
100%
100%
100%
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,06
0.07
0,07
0,35
0.30
0,25
0,15
0,15
0.15
0,04
0,04
-0,04
0,10
0,10
0,10
0,34
0.33
0,32
0,15
0,15
0,15
2015
gunstig
neutraal
ongunstig
0,40
0,32
0,61
100%
100%
100%
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,04
0,05
0,07

Noot: De bespaarde hoeveelheid kalksteen is opgebouwd uit drie termen:
1,8 * afzet cementindustrie + 1,0 * afzet asfalt + 0,28 * afzet beton.

2.6

Fosfogips
Fosfogips komt vrij bij de productie van kunstmest en veevoederproducten.
Jaarlijks wordt ongeveer 1,8 Mton fosfogips geproduceerd. Tot nu toe lozen de
twee fosforzuurfabrieken hun fosfogips in de Nieuwe Waterweg. Vanaf 2000
moet de lozing van fosfogips met 90% gereduceerd worden [30]. Er wordt
gezocht naar toepassingen voor deze reststof. In opdracht van de twee
fabrieken, Hydro Agri Rotterdam (HAR) en Kemira Agro Pernis (KAP), is een
businessplan opgesteld. Hierin wordt voorgesteld het fosfogips te gebruiken
voor de productie van PRO-gips waarin het P2O5-gehalte minimaal is en de
radioactiviteit lager is dan 150 Bq/Kg. Hierbij wordt het fosfogips opgedeeld in
een stralingsarm deel (grovere fractie) en een deel waarin de straling is
geconcentreerd (fijnere delen). Het beleid van de twee fosforzuurfabrieken is
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gericht op het halen van een productie van 0,5 Mton per jaar PRO-gips in 2000
[31] en 1,6 Mton per jaar in 2006 [32].
De vraag naar gips in het algemeen zal naar verwachting stijgen met de omvang
van de bouwproductie. Het aanbod aan RO-gips zal vermoedelijk gaan dalen
(minder kolengestookte elektriciteitscentrales). Daardoor kan er ruimte op de
gipsmarkt ontstaan.
De volgende toepassingsmogelijkheden van fosfogips zijn in beeld:
bouwproducten
Voor bouwproducten kan PRO-gips goed gebruikt worden. Uit een marktonderzoek bleek dat de markt zeer geïnteresseerd is in PRO-gips als vervanger
voor de huidige gipssoorten. In de startfase wordt een afzet verwacht van 0,10,2 Mton per jaar. Verwacht wordt dat rond 2006 ongeveer 90% van de
productie van fosfogips wordt afzet in de bouw [33].
Mogelijk zou ook PRO-gips gebruikt kunnen worden voor de productie van
hemihydraat of anhydriet. Gipsanhydriet kan in bepaalde toepassingen cement
vervangen (zie §2.16). Dit is verder niet uitgewerkt.
cement
PRO-gips is voor toepassing in cement minder aantrekkelijk dan voor toepassing
in bouwproducten. Het verwachte afzetvolume is 0,04 Mton per jaar [33]
meststoffen
De landbouwmarkt is voor de afzet van PRO-gips minder aantrekkelijk dan
bovengenoemde toepassingen. PRO-gips kan in de landbouw gebruikt worden
als een bron voor zwavel in meststoffen. Een indicatie van de mogelijke afzet van PRO-gips is 0,35 Mton per jaar [33].
ophoogmateriaal
Door fosfogips met kalk of cement en vliegas samen te persen tot briketten kan
het materiaal geschikt gemaakt worden als categorie-2-ophoogmateriaal. De
kosten van de toeslagstoffen vliegas en kalk/cement zijn echter zodanig dat er
twijfels aan de economische haalbaarheid van deze toepassing zijn. Deze
toepassing wordt niet meegenomen.
overige
Andere mogelijkheden voor het gebruik van fosfogips zijn minder waarschijnlijk,
bijvoorbeeld toepassing in de plastic-, verfstof- of papierindustrie. Het gedeelte
dat niet gebruikt wordt, wordt waarschijnlijk geloosd [34].
uitgespaarde grondstoffen
In alle gevallen (met uitzondering van ophoogmateriaal en anhydriet) wordt
natuurlijk gips (geïmporteerd) of RO-gips vervangen. Daarmee worden dus
geen Nederlandse oppervlaktedelfstoffen uitgespaard. Theoretisch kan door
meer PRO-gips op de markt voor bouwmaterialen te brengen concurrentie
ontstaan met ander bouwproducten zoals bijvoorbeeld cellenbeton en
kalkzandsteen. Dan zou indirect kalkzandsteenzand worden bespaard (ook
cellenbeton wordt van 'kalkzandsteenzand' vervaardigd). Dit is echter dermate
onzeker dat hier geen rekening mee gehouden wordt in dit onderzoek.
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2.7

Fosforslakken
Fosforslakken kennen sinds geruime tijd een flink aantal toepassingen. De grove
slakken worden gebruikt in de waterbouw, de fijnere worden deels afgezet als
toeslagmateriaal voor asfalt en deels als funderingsmateriaal. Van het laatste
wordt een deel geëxporteerd naar Engeland.
Verwacht wordt dat de productie op het huidige niveau blijft [35]. Dit bedraagt
ca. 0,6 Mton/j.
stortsteen waterbouw
Een deel van de fosforslakken is dermate grof dat deze kan worden afgezet als
stortsteen (40+). De precieze afzet kan afhankelijk van marktomstandigheden
en gevraagde sorteringen maximaal 0,2 Mton bedragen [36]. Er wordt
uitgegaan van inzet van 15% in het ongunstige, 25% in het neutrale en 33% in
het gunstige scenario. Omdat geïmporteerde grondstoffen worden bespaard
wordt dit niet als besparing opgevoerd.
asfalt
Door toepassing in asfalt wordt grind vervangen. Deze toepassing vindt al
enkele jaren plaats en zal vermoedelijk doorgang vinden. Maximaal is ca. 0,2
Mton van de fosforslakken afzetbaar in asfalt [1]. Momenteel is het minder dan
0,1 Mton [24]. Voor het neutrale scenario wordt aangenomen dat dit iets zal
stijgen vanwege hogere acceptatie in de asfaltmarkt. Er wordt uitgegaan van
inzet van 10% (0,06 kton) in het ongunstige, 20% (0,12 kton) in het neutrale
en 33% (0,2 kton) in het gunstige scenario.
beton
Technisch is het mogelijk fosforslakken in beton toe te passen. Vanwege de
lichte radioactiviteit van fosforslakken is het echter niet mogelijk om beton met
fosforslakken in de B&U-sector in te zetten. Toepassing in de GWW-sector is
wel mogelijk. Dit heeft echter een nadeel vanuit het oogpunt van ketenbeheer:
na sloop van de GWW-constructie zal het vrijkomende betongranulaat mogelijk
toch in de B&U-sector terecht komen. Het apart houden van een stroom
fosforslakhoudend betongranulaat is niet praktisch en lastig controleerbaar.
Het genoemde nadeel is voor de leverancier van fosforslakken en voor
belangrijke afnemers zoals Rijkswaterstaat reden om af te zien van gebruik van
fosforslakken in beton. Verwacht wordt dan ook dat deze toepassing niet van
de grond zal komen. Overigens zou toepassing in beton vooral leiden tot een
afname van de afzet in asfalt, zodat het effect op de bespaarde hoeveelheid
grind gering is.
funderingen
De markt voor wegfunderingsmateriaal wordt in deze studie beschouwd als
restpost: de slakken die niet geschikt zijn voor de waterbouw of asfalt worden,
na menging met gegranuleerde hoogovenslak, op de markt gebracht als
fosforslakkenmengsel.
In het gunstige scenario is aangenomen dat de export naar Engeland daalt. Voor
het ongunstige is de export relatief hoog gekozen.
overzicht productie en afzet

33

fosforslakken
productie
hergebruik
afzet: waterbouw
afzet: asfalt
afzet: export
afzet: funderingen
besparing: grind
besparing: ophoogzand
besparing: asfalt
fosforslakken
productie
hergebruik
afzet: waterbouw
afzet: asfalt
afzet: export
afzet: funderingen
besparing: grind
besparing: ophoogzand
besparing: asfalt
fosforslakken
productie
hergebruik
afzet: waterbouw
afzet: asfalt
afzet: export
afzet: funderingen
besparing: grind
besparing: ophoogzand
besparing: asfalt

2.8

1996

0,6
100%

0,2
0,1
0,2
0,1
0,1
0,0
0,0
2000
gunstig
neutraal

ongunstig

0,6

0,6

0,6

100%

100%

100%

0,2
0,2
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1

0,1
0,1
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1

0,1
0,1
0,3
0,2
0,1
0,1
0,1

2015
gunstig
neutraal

ongunstig

0,6

0,6

0,6

100%

100%

100%

0,2
0,2
0,0
0,2
0,2
0,1
0,1

0,1
0,1
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1

0,1
0,1
0,3
0,1
0,1
0,1
0,1

Grond uit boortunnels
Een nieuwkomer bij de secundaire grondstoffen is de grond uit boortunnels, ook
wel boorspecie genaamd. Er is nog maar weinig ervaring met het boren van
tunnels en dus ook met het toepassen van de vrijkomende grond. De grond die
vrijkomt bij de eerste Nederlandse boortunnel, de Tweede Heinenoordtunnel,
wordt gebruikt bij de herinrichting van het bouwterrein. Voor de overige tunnels
die in de komende jaren worden aangelegd is nog niet bekend op welke wijze
de grond zal worden verwerkt. Bij het Centrum Ondergronds Bouwen loopt
momenteel onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van grond uit
boortunnels.
De jaarlijkse hoeveelheid boorspecie is geschat op 1,2 min in situ m3 [37] (ca.
2,2 Mton). Dit komt goed overeen met de planning van reële tunnelprojecten
voor de periode 1998-2000 [38].
Het is nog maar matig bekend welke toepassingsmogelijkheden er zijn. Gezien
de geologie van West-Nederland, waar vooralsnog de meeste tunnels worden
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geboord, zal in het algemeen ophoogzand of klei vrijkomen. Het is niet zeker of
dit altijd zal worden hergebruikt: lozen kan soms een voordeliger oplossing zijn.
Voor het gunstige scenario is 100% aangehouden, voor het neutrale 75% en
voor het ongunstige 50%.
Als de grond uit boortunnels wel wordt hergebruikt dan zal blijken dat een deel
niet voldoet aan de eisen voor ophoogzand. Daarbij komt dat de grond tijdens
het boorproces veelal wordt gemengd met bentoniet; dit kan niet voor 100%
worden teruggewonnen. Het is nog niet bekend wat de invloed van een laag
percentage bentoniet (orde 1 %) op de bruikbaarheid van grond als ophoogzand
is.
Soms kan de grond wel worden toegepast als niet-constructieve grond
(waarvoor lagere eisen gelden, maar waarbij geen ophoogzand wordt
uitgespaard). In het neutrale scenario is verondersteld dat 50% van de grond
leidt tot besparing op ophoogzand (conform lit. 37). In het gunstige scenario is
dit percentage in 2000 ook 50%; voor 2015 wordt echter 75% aangehouden
vanwege mogelijke technologische ontwikkelingen (betere scheidingstechnieken
enerzijds en vernuftiger civieltechnische normstelling anderzijds). In het
ongunstige scenario wordt aangenomen dat boorspecie vanwege problemen
met bentoniet uitsluitend niet-constructief kan worden ingezet.

grond uit boortunnels

1996
I

productie
hergebruik
afzet: constr. ophogingen
afzet: niet-constr. ophogingen
besparing: ophoogzand
grond uit boortunnels
productie
hergebruik
afzet: constr. ophogingen
afzet: niet-constr. ophogingen
besparing: ophoogzand
grond uit boortunnels
productie
hergebruik
afzet: constr. ophogingen
afzet: niet-constr. ophogingen
besparing: ophoogzand

2.9

0,0
0%
0,0
0,0
0,0
2000
neutraal
gunstig
ongunstig
2,2
2,2
2,2
75%
100%
50%
0,8
0,0
1,7
0,8
1,1
0,6
0,8
0,0
1.7
2015
ongunstig
gunstig
neutraal
2,2
4,0
1.0
50%
75%
100%
0,8
0,0
2,0
0,5
0,8
2,0
0,8
0,0
2,0

Grondtarra
Bij de verwerking van aardappelen en suikerbieten komt grond vrij bij het
reinigen en wassen. De totale tarraproductie is circa 1 Mton per jaar. Deze
productie kan per seizoen variëren met 20%. Hiervan komt 0,3 Mton uit de
aardappelzetmeelindustrie en aardappelverwerkende industrie en 0,7 Mton uit
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de suikerindustrie [39]. De verwachting is dat deze hoeveelheden zullen
halveren door andere verwerkingsmethoden (en financiële prikkels).
Voor 1993 werd tarra volledig gestort op eigen terrein [40]. Momenteel vindt
circa 80% van de tarra een nuttige toepassing. Het resterende gedeelte, circa
0,2 Mton per jaar [40], wordt gestort. Het hergebruik staat onder druk door het
in werking treden van het Bouwstoffenbesluit. Tarra voldoet niet aan de
samenstellingseisen voor schone grond. Afhankelijk van de
verontreinigingsgraad kan de grond als categorie 1 dan wel 2 worden
toegepast. De tarra bestaat naast zand en klei uit organisch materiaal (schil).
Daarnaast kan tarra vervuild zijn met organische microverontreinigingen
afkomstig uit bestrijdingsmiddelen. Verder heeft tarra een hoge vruchtbaarheid.
Terugbrengen naar de telers is vanwege logistieke problemen en mogelijke
verspreiding van plantenziekten geen mogelijkheid [41].
Tarra heeft de volgende toepassingsmogelijkheden [39]:
ophoogmateriaal voor landbouwgrond
Op diverse plaatsen in het land vindt ophoging van landbouwgrond plaats met
tarra. Voor deze toepassing is de hoge vruchtbaarheid van tarra een voordeel.
Een nadeel is dat de grond vanwege ziekten twee jaar als grasland gebruikt
moet worden. Afhankelijk van de discussie of het Bouwstoffenbesluit van
toepassing is kan dit in de toekomst moeilijker worden omdat dan voor
ophogingen van landbouwgrond schone grond vereist is. Omdat het hier grond
betreft kan tarra niet gezien worden in deze toepassing als ophoogzandvervanger.
ophoogmateriaal voor groentoepassingen
Voor de aanleg van recreatieve voorzieningen is toepassing van categorie 1
mogelijk omdat groentoepassingen worden aangemerkt als 'werk'. Daarnaast
wordt tarra gebuikt om diepe ontgrondingsplassen ondieper te maken [42]. Ook
kan droge tarra worden afgezet in de vorm van zwarte grond. Droge tarra valt
niet onder de tarra definitie uit het Besluit overige organische meststoffen
(BOOM). Hierin wordt tarra omschreven als grond die tijdens een wasproces
vrijkomt. Droge tarra ontstaat voor het wasproces en zou op deze manier onder
de definitie van zwarte grond uit het BOOM kunnen vallen. Zwarte grond heeft
een sterk regionale markt. Voor veel groentoepassingen wordt geen zand maar
grond vervangen en dit wordt niet meegenomen.
ophoog- en afdekmateriaal voor stortplaatsen
Stortplaatsen kunnen tarra gebruiken voor dagelijkse afdek, steunlaag, deklaag
en vormgeving. Voor de eerste twee toepassingen voldoen categorie-1-grond
en voor de laatste twee wordt meestal voorgeschreven in de vergunning dat
schone grond moet worden toegepast. Echter er is veel aanbod/concurrentie
van categorie-1-grond.
ophoog- en afdekmateriaal voor grondwerken en wegenbouwkundige werken
Voor constructieve ophogingen van wegen en spoorwegen is tarra veelal niet
geschikt vanwege de civieltechnische eisen. Voor niet-constructieve werken
zoals bijvoorbeeld afdeklagen geluidswallen, worden veel minder hoge
civieltechnische eisen gesteld en kan tarra geschikt zijn. Afhankelijk van de
locatie en van de vraag of het als werk aangemerkt kan worden, dient schone
dan wel categorie-1-grond gebruikt te worden. Vaak is in werken voldoende
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schone grond over. Daarnaast is er veel concurrentie van vrijkomende categorie1-grond. Daarom wordt aangenomen dat de hoeveelheid tarra die hiervoor
gebruikt wordt een te verwaarlozen hoeveelheid is.
ophoog- en bekledingsmateriaal voor waterbouwkundige werken
Voor waterbouwkundige toepassingen mag categorie-1-grond toegepast
worden al is de eis van terugneembaarheid bij toepassing onder water een
probleem. Vaak voldoet tarra niet aan de civieltechnische eisen van de
toepassing en enkele proeven die hiermee gedaan zijn teleurstellend.
Aangenomen wordt dat dit niet van de grond komt.
grondstof voor de grofkeramische industrie
Voor de productie van bakstenen voor minder hoogwaardige toepassingen kan
tarra gebruikt worden. Onderzocht moet worden wat de kwaliteit van de steen
zou zijn. Indien tarra geschikt is zou dit een substantiële bijdrage kunnen leveren
aan de vervanging van oppervlaktedelfstoffen door reststoffen. De markt voor
klei voor de grofkeramische industrie kan overigens grotendeels voorzien
worden vanuit secundiare ontgrondingen.
Vanwege onvoldoende zekerheid wordt dit vooralsnog niet meegenomen.
uitgespaarde grondstoffen
In alle kansrijke toepassingsmogelijkheden wordt uitsluitend grond uitgespaard,
zodat gebruik van grondtarra niet leidt tot een besparing op het gebruik van
oppervlaktedelfstoffen.

2.10 Hoogovenslak
Ook hergebruik van hoogovenslak is ingeburgerd. De jaarlijkse productie
bedraagt ca. 1,2 miljoen ton. Hoogovens is bezig met ingrijpende wijzigingen in
het productieproces maar verwacht geen wijzigingen in het niveau van de
slakproductie [43].
De Nederlandse productie van hoogovenslak wordt zodanig geregeld dat ca.
97% van de hoogovenslak gegranuleerde hoogovenslak is. Het resterende
gedeelte, de stukslak, is laagwaardiger.
In Nederland wordt ook op grote schaal hoogovenslak geïmporteerd. Het
betreft ca. 1 Mton stukslak voor funderingen en ca. 0,5 Mton gegranuleerde
hoogovenslak.
Er zijn twee belangrijke toepassingen van hoogovenslak:
cementindustrie
Gebruik van gegranuleerde hoogovenslakken voor de cementindustrie is
ingeburgerd. Hoogovencement is een bekend product. 90 tot 95% van
Nederlandse productie aan gegranuleerde hoogovenslak wordt afgezet in de
cementindustrie [43].
Ramingen voor de cementbehoefte [27] geven aan dat de cementbehoefte blijft
stijgen. Gezien het gelimiteerde aanbod in Nederland aan (primaire en
secundaire) grondstoffen voor cement wordt verwacht dat in deze stijgende
behoefte zal worden voorzien door import. De importstroom kan bestaan uit
kant-en-klaar cement, grondstoffen voor cement of tussenproducten.
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Vermoedelijk zal een deel van de importstroom bestaan uit secundaire
grondstoffen. Voor het bepalen van de bespaarde hoeveelheid
grondstoffenwinning in Nederland het niet van wezenlijk belang of er primaire
of secundaire grondstoffen worden geïmporteerd. Daarom wordt alleen
rekening gehouden met een constante inzet van 1,3 Mton/j Nederlandse
hoogovenslak in de Nederlandse cementindustrie [26].
De gegranuleerde hoogovenslak vervangt klinker. Per ton klinker is 1,8 ton
kalksteen nodig dus 1 ton hoogovenslak bespaart 1,8 ton kalksteen.
funderingen
De totale productie van ca. 40 kton stukslak [14], 5 a 10% van de Nederlandse
gegranuleerde hoogovenslak en een groot deel van de geïmporteerde slak
wordt gebruikt als wegfunderingsmateriaal. De hoeveelheid is sterk afhankelijk
van de situatie op de markt voor funderingsmateriaal en de situatie rond
hoogovenslak in het buitenland. Aangenomen is een gebruik van 1,3±0,4 Mton
in 2000 en maximaal 3 Mton in 2015. Deze ranges zullen vermoedelijk nog
worden bijgesteld naar aanleiding van projectonderdeel 2.
overzicht productie en afzet
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hoogovenslakken

1996
i

productie
hergebruik
import
afzet: cementindustrie
afzet: fundering
besparing: kalksteen
besparing: ophoogzand
besparing: asfalt

1.2
100%
1,5
1,3
1.4
1,3
0,8
0,6

hoogovenslakken

2000
gunstig
neutraal ongunstig
productie
1,2
1,2
1.2
hergebruik
100%
100%
100%
import
1,9
1,5
1,1
afzet: cementindustrie
1.3
1,3
1,3
afzet: fundering
1,8
1,4
1.0
besparing: kalksteen
1.3
1,3
1.3
besparing: ophoogzand
0,7
0,5
1.0
besparing: asfalt
0.4
0,8
0,6

1
hoogovenslakken

2015
gunstig
neutraal
ongunstig
productie
1,2
1,2
1.2
hergebruik
100%
100%
100%
import
1,5
3,1
0,1
afzet: cementindustrie
1,3
1,3
1,3
afzet: fundering
3.0
0,0
1,4
besparing: kalksteen
1,3
1,3
1,3
besparing: ophoogzand
0,7
0,0
1,6
besparing: asfalt
0,6
0,0
1,3

2.11 Licht verontreinigde grond
Licht verontreinigde grond is grond die vrijkomt bij diverse soorten
werkzaamheden, licht verontreinigd blijkt te zijn maar binnen het vigerende
beleid nog wel mag worden hergebruikt. Licht verontreinigde grond is maar in
beperkte mate een secundaire grondstof: sinds jaar en dag worden jaarlijks
tientallen miljoenen tonnen grond verplaatst ten behoeve van werken. Een deel
van deze grond was altijd al (licht) verontreinigd, zonder dat men dit wist. Het
zou niet juist zijn om deze stroom grond nu te zien als besparing op
ophoogzand.
In veel regio's wordt licht verontreinigde grond die vrijkomt bij (kleinschalige)
werken hergebruikt via grondbanken, die vraag en aanbod afstemmen.
Momenteel wordt jaarlijks ruim 2 Mton via grondbanken verhandeld [44].
Aangenomen is dat licht verontreinigde grond uitsluitend bijdraagt aan de
voorziening met ophoogmateriaal. Incidenteel zullen er partijen grond zijn die
geschikt zijn om te gebruiken als toeslagmateriaal voor beton of asfalt.
Verondersteld wordt dat de hoeveelheid grond voor dergelijke toepassingen
verwaarloosbaar klein is [45].
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Voor cijfermateriaal over licht verontreinigde grond is vooralsnog gebruik
gemaakt van schattingen uit lit. 37 (voor grondtarra en boorspecie zijn nieuwe,
schattingen gemaakt in de desbetreffende paragrafen). Deze schattingen zijn
omgerekend naar tonnen. Omdat het vrij ruwe schattingen betreft zijn het
minimum- en maximum-scenario fors lager resp. hoger gekozen. Op basis van
de cijfers van een aanvullend onderzoek naar de grondmarkt kunnen deze
getallen mogelijk nog worden verbeterd (projectonderdeel 5).
Bij de berekening van de bespaarde hoeveelheid ophoogzand wordt - in
aansluiting bij SOD I en bovengenoemd rapport - grond uit bodemsaneringen
en werken slechts voor 25% meegeteld omdat op de plaats van herkomst van
de grond een aanvulling nodig is, in welk geval er geen netto bijdrage is. De
grond uit natuurontwikkeling wordt slechts voor 50% meegeteld omdat een
deel van de grond uitsluitende niet-constructief kan worden toegepast. Daarbij
wordt geen ophoogzand uitgespaard.
overzicht productie en afzet
licht verontreinigde grond

|

1996

|
productie bodemsaneringen
wv. hergebruik
pm
productie werken
productie natuurontwikkeling |pm
afzet: constr. ophogingen
|n.b.
afzet: niet-constr. ophogingen n.b.
besparing: ophoogzand
n.b.
licht verontreinigde grond

2,6

1,5

2000
| gunstig
neutraal ongunstig
|
4,0
2,9
2,0
3,0
2,0
1,0

productie bodemsaneringen
wv. hergebruik
productie werken
productie natuurontwikkeling
afzet: constr. ophogingen
afzet: niet-constr. ophogingen |
besparing: ophoogzand
j

7,5
0.2
2,7
8,0
2,7

5,0
0,1
1,8
5.3
1,8

2,5
0.0
0,9
2,6
0,9

I
licht verontreinigde grond
productie bodemsaneringen
wv. hergebruik
productie werken
productie natuurontwikkeling
afzet: constr. ophogingen
afzet: niet-constr. ophogingen
besparing: ophoogzand

2015
I gunstig
neutraal ongunstig
0,9|
0,5
1,5
|
1,2
0,7
0,4
j
7,5
5,0
2,5

0,2
2,3
6,6
2,3

0,1
1,5
4,3
1,5

0,0
0,7
2,2
0,7

2.12 Mijnsteen
Mijnsteen wordt in Nederland geproduceerd bij één bedrijf dat een bestaande
mijnsteenberg afgraaft. De productieprognoses van dit bedrijf zijn overgenomen
[46]. Omdat de werkelijke productie afhankelijk is van marktomstandigheden
zijn voor de gunstige en ongunstige scenario's fors afwijkende productiecijfers
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gekozen. Daarnaast wordt uit Duitsland en België mijnsteen geïmporteerd ten
behoeve van waterbouwprojecten, vooral in de Rotterdamse Haven. Als
langjarig gemiddelde wordt 0,3 Mton aangehouden.
Mijnsteen kent diverse toepassingen:
bouwmaterialenindustrie
Jaarlijks worden enkele tienduizenden tonnen van de fijne fractie van de
Nederlandse mijnsteen gebruikt in de bouwmaterialenindustrie in Limburg
(porisosteen). Andere toepassingen van de fijne fractie in de
bouwmaterialenindustrie zijn in onderzoek.
waterbouw
Mijnsteen wordt gebruikt in de waterbouw. De jaarlijkse behoefte is sterk
afhankelijk van de aard van de projecten die worden uitgevoerd en van
marktomstandigheden. Afhankelijk van de aard van het werk wordt stortsteen
en/of ophoogzand uitgespaard. Hier is indicatief aangegeven dat 50%
stortsteen en 50% ophoogzand wordt uitgespaard.
ophoog- en funderingsmateriaal wegenbouw
Op dit moment wordt voor mijnsteen vooral aan afzet in de waterbouw
gedacht. Toepassing in de wegenbouw is technisch mogelijk, maar niet
gangbaar. Dit heeft onder andere te maken met de prijs van mijnsteen.
Aangenomen is dat de toepassing in de wegenbouw ook tot 2015 niet van de
grond zal komen.
afdekmateriaal stortplaatsen
De afgelopen jaren is het merendeel van de Limburgse mijnsteen gebruikt als
afdekmateriaal op stortplaatsen. Bij deze toepassing wordt grond uitgespaard,
dus geen oppervlaktedelfstof.
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mijnsteen

1996

I
I

productie
import
afzet: afdekmateriaal
afzet: bouwmaterialenindustrie
afzet: waterbouw
pm
besparing: klei
besparing: ophoogzand
mijnsteen

0,2
0,3
0,2
0,1
0,3

|

0,2

2000
neutraal ongunstig
gunstig
0,5
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3

productie
import
afzet: afdekmateriaal
afzet: bouwmaterialenindustrie
afzet: waterbouw
besparing: klei
pm
besparing: ophoogzand

0,1
0,7

0,1
0,6
pm

0,4

0,1
0,5
pm

0,3

0,3

mijnsteen

2015
neutraal ongunstig
i gunstig
productie
0,8
0,6
0,4
0,3
import
0,3
0,3
afzet: afdekmateriaal
|
afzet: bouwmaterialenindustrie
0,1
0,1
0,1
afzet: waterbouw
0,7
0,9
1,1
besparing: klei
pm
pm
pm
besparing: ophoogzand
0,5
0,4
0,3

2.13 Producten uit baggerspecie
Baggerspecie is de grootste stroom reststoffen in Nederland, maar deze levert
toch slechts een beperkte bijdrage aan de grondstoffenvoorziening. Volgens het
huidige beleid mag een groot deel van de baggerspecie (klasse 0-1-2) worden
verspreid over land of in het water [47]. Het beleid is erop gericht om in het jaar
2000 van de klasse 3-4-specie 20% te verwerken of toe te passen. In de Vierde
nota waterhuishouding is ook direct toepassen - dat in het algemeen niet
bijdraagt aan de grondstoffenvoorziening - onder deze hergebruiksdoelstelling
gebracht. In onderstaande tabel zijn enkele kerncijfers weergegeven.
Totale productie in situ m3

42 min in situ m3 per jaar*

Daarvan klasse 0-1-2* (verspreiden)

34 min in situ m3 per jaar

Daarvan klasse 3-4 (storten,
verwerken of direct toepassen)

8,5 min in situ m3 per jaar ofwel
4,7-6,4 Mton/j*

20% verwerken, incl. direct
toepassen (doelstelling voor 2000)

0,9-1,3 Mton/j

5-15% verwerken, excl. direct
toepassen (aanname)

0,2-1,0 Mton/j

42

f

*

In de praktijk is een deel van de schonere specie niet verspreidbaar vanwege lokale
omstandigheden. Dit zal soms wel worden hergebruikt. De hoeveelheid is niet bekend.
Berekend op basis van gegevens uit lit. 47, hoeveelheid onderhoudsspecie/20 jaar en
hoeveelheid saneringsspecie/32,5 jaar.
De dichtheid van baggerspecie is sterk afhankelijk van het vaak niet goed bekende
zandgehalte. Hier wordt uitgegaan van gemiddelde dichtheid van baggerspecie: 0,55 tot
0,75 ton d.s. per in situ m3 [48].

Voor de grondstoffenvoorziening is uitsluitend dat deel van de baggerspecie van
belang dat opgewerkt wordt tot zand of klei. De zandproductie begint in het
operationele stadium te komen. Het zand wordt gebruikt als vervanger van
ophoogzand. Hiervoor worden schattingen van het voormalige Projectbureau
Hergebruik Baggerspecie [49] gebruikt, die hier zijn aangevuld met een
ongunstig en een gunstig scenario.
De kleiproductie is nog in een proefstadium. Het onderzoek is gericht op klei als
ophoogmateriaal (=ophoogzandmarkt), omdat de kleimarkt grotendeels
voorzien is [50]. Op zich ziet de technologie er veelbelovend uit, maar de klei
kan in het algemeen niet voldoen aan het Bouwstoffenbesluit vanwege sulfaatuitloging [51]. Daarnaast is grootschalige kleiproductie zeer ruimte-intensief,
wat in delen van Nederland belemmerend kan werken. In het gunstige scenario
wordt aangenomen dat deze problemen oplosbaar zijn. In dat geval kan alle
technisch en milieuhygiënisch geschikte specie worden gerijpt, waardoor de
kleiproductie op een niveau van 0,8 Mton/j komt (verspreiding-klasse-2-variant
uit lit. 50). Voor het neutrale scenario wordt 0,3 Mton/j aangehouden en voor
het ongunstige 0 Mton/j.
In geen van de scenario's wordt de hergebruiksdoelstelling voor 2000 geheel
behaald door opwerking tot zand of klei; direct toepassen zal mogelijk de rest
van de doelstelling kunnen invullen.
overzicht productie en afzet
producten uit baggerspecie

I
I

productie zand
i
i
productie klei
i
productie grond
|pm
afzet: constr. ophoogmateriaal i
i
besparing: ophoogzand
producten uit baggerspecie

0,2 (schatting)
0,0
0,2
0,2

2000
I
I gunstig
neutraal
ongunstig
0,5
|
0,4
0,2
0,0
0,0
0,1
I

productie zand
productie klei
productie grond
|pm
afzet: constr. ophoogmateriaal I
besparing: ophoogzand
producten uit baggerspecie

1996

pm
0,6
0,6

pm
0,4
0,4

0,2
0,2

2015
ongunstig
I gunstig
neutraal
i
0,5
productie zand
0,9
1,5
;
0,8
0,0
productie klei
0,3
|pm
pm
pm
productie grond
2,3
0,5
afzet: constr. ophoogmateriaal i
1,2
2,3
0,5
besparing: ophoogzand
1,2
I
j
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2.14 Producten uit bouw- en sloopafval
De toekomstige vraag en aanbod aan producten uit bouw- en sloopafval
worden in een apart projectonderdeel onderzocht (projectonderdeel 4). De
resultaten van dit projectonderdeel worden in een latere fase geïntegreerd in dit
rapport.

2.15 RGR-resIdu
Bij AVI's wordt jaarlijks <0,1 Mton rookgasreinigingsresidu geproduceerd. Deze
stroom bestaat feitelijk uit een aantal - nog kleinere - deelstromen met
specifieke technische eigenschappen en dus ook specifieke bewerkingsmogelijkheden. RGR-residu wordt vooralsnog niet als herbruikbaar beschouwd
en is daarom verder niet uitgewerkt.

2.16 RO-gips
De productie aan RO-gips (rookgasontzwavelingsgips) door elektriciteitscentrales bedroeg in 1996 0,4 Mton [52]. De productie zal volgens het RIVM
gaan dalen ten gevolge van een verschuiving in gebruik van energiebronnen
voor elektriciteitscentrales. De absolute hoogte van de RIVM-cijfers (0,2 Mton/j)
is overigens fors lager dan de de huidige productie; dit zal in het vervolg van dit
project moeten worden afgestemd.
RO-gips kent momenteel twee toepassingen.
bouwmaterialenindustrie
0,3 Mton RO-gips wordt gebruikt als vervanger voor primair gips voor de
productie van gipskartonplaten en gipsvezelplaten.
anhydriet
Sinds 1993 is een fabriek operationeel waar anhydriet wordt vervaardigd uit
RO-gips. Jaarlijks wordt ca. 0,1 Mton RO-gips tot anhydriet verwerkt. De markt
groeit echter fors; een van de factoren daarin zal zijn dat toepassing van ROgips-anhydriet in dekvloeren wordt gestimuleerd via het Nationaal pakket
Duurzaam Bouwen [53].
bespaarde grondstoffen
Door RO-gips te gebruiken worden in eerste instantie uitsluitend buitenlandse
grondstoffen, te weten natuurgips, uitgespaard. Door anhydriet toe te passen in
dekvloeren wordt echter cement uitgespaard.
Per ton RO-gips wordt 0,7 ton anhydriet geproduceerd [54]. Vrijwel alle
anhydriet wordt gebruikt in dekvloeren. Bij gebruik van anhydriet in dekvloeren
is een hoger gehalte aan bindmiddel nodig dan bij cement (ruwweg
bindmiddel:zand=1:2 versus 1:4) [55,56]. Voor gemiddeld Nederlands cement is
0,94 ton kalksteen nodig. Zo wordt per ton RO-gips 0,7*20%/33%*0,94 = 0,4
ton kalksteen uitgespaard.
Momenteel wordt nog ca. 50% van de RO-gips geëxporteerd, maar dit aandeel
kan afnemen door de snel groeiende markt voor RO-gips voor dekvloeren. Voor
het neutrale scenario is aangenomen dat de export daalt tot 25% in 2000 en
nihil in 2015. Voor het gunstige scenario is aangenomen dat de export daalt tot
nihil in 2000.
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RO-gips

1996

productie
;
afzet: gipsblokken/platen ;
afzet: anhydrietproductie
productie anhydriet
export anhydriet
besparing: kalksteen

0,4
0,3
0,1
0,07
0,04
0,02

RO-gips

|
20001
I gunstig
neutraal
ongunstig
productie
0,2 j
0,21
0,2
afzet: gipsblokken/platen j
0,1
0,1
0,1
afzet: anhydrietproductie
0,1
0,1
0,1
productie anhydriet
|
0,07|
0,07|
0,07
export anhydriet
|
0,00 j
0,02
0,04
besparing: kalksteen
i
0,031
0,02
0,02
RO-gips

i
2015|
jgunstig
| neutraal
ongunstig
productie
|
0,1
0,2
0,1
afzet: gipsblokken/platen
0,0
0,0
0,1
afzet: anhydrietproductie
0,1
0,1
0,1
productie anhydriet
j
0,07
0,07
0,07
export anhydriet
0,00
0,00
0,04
besparing: kalksteen
0,03
0,03
0,02

2.17 Staalslakken
Er zijn twee soorten staalslakken: LD-slakken die vrijkomen bij het LinzDonawitz-proces en ELO-slakken die vrijkomen bij het Electro-oven-proces.
Verwacht wordt dat de productie op het huidige niveau blijft: ca. 0,5 Mton/j
LD-slakken en ca. 0,02 Mton/j ELO-slakken [43,57]. Beide soorten kennen
gelijksoortige toepassingen: de grove slak wordt gebruikt als stortsteen en de
fijne als funderingsmateriaal. Daarom worden ze hier gezamenlijk behandeld.
stortsteen waterbouw
Ca. 20% van de staalslakken is dermate grof dat ze kunnen worden afgezet als
stortsteen in de waterbouw (40+) [57,58].
asfalt en beton
Staalslakken worden op zeer beperkte schaal ingezet in asfalt en beton. In 1996
is het gebruik in beton toegenomen. Maar er zijn geen concrete aanwijzingen
dat dit gebruik fors gaat toenemen. In dit rapport wordt uitgegaan van een
blijvende beperkte inzet: maximaal 0,1 Mton/j in 2015 (gunstige scenario).
funderingen
De belangrijkste afzetmarkt voor fijne staalslakken is de markt voor
wegfunderingsmateriaal. De slakken worden op de markt gebracht in diverse
mengsels met andere secundaire grondstoffen. Verondersteld is dat deze
afzetmarkt zal groeien ten kosten van de ophoogmarkt.
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ophogingen
Bijna de helft van de fijne staalslak kan momenteel niet worden afgezet als
funderingsmateriaal en wordt gebruikt als ophoogmateriaal in GWWconstructies. Door de leverancier wordt gepoogd dit aandeel terug te dringen
ten gunste van hoogwaardigere oplossingen [58]. Aangenomen wordt dat dit
succesvol zal zijn: in het neutrale en gunstige scenario wordt het aandeel
ophoogmateriaal tussen nu en 2015 teruggebracht naar 0%.
overzicht productie en afzet
staalslakken
productie
hergebruik
afzet: waterbouw
afeet: asfalt en beton
|
afzet: funderingen
afzet: ophogingen
|
besparing: grind
besparing: ophoogzand
besparing: asfalt

1996
0,7
100%
0,1
0,0
0,3
0,2
0,0
0,4
0,1

staalslakken

2000
gunstig
neutraal ongunstig
productie
0,6|
0,5
0,5
hergebruik
100%
100%
100%
afzet: waterbouw
0,1
0,1
0,1
afeet: asfalt en beton
0,0
0,0
0,1
afeet: funderingen
0,3|
0,2
0,2
afeet: ophogingen
0,2
0,2
0,1
besparing: grind
0,0
0,0
0,1
besparing: ophoogzand
0,3|
0,3
0,3
besparing: asfalt
0,1
0,1|
0,1
staalslakken

20151
{gunstig
| neutraal ongunstig
productie
0,6|
0,5
0,5
hergebruik
100%
100%
100%
afeet: waterbouw
0,1
0,1
0,1
afeet: asfalt en beton
0,0
0,1
0,1
afeet: funderingen
\
0,4
0,2
0,3
afeet: ophogingen
0,2
0,0
0,1
besparing: grind
0,1
0,0
0,1
besparing: ophoogzand
0,3
0,2
0,3
besparing: asfalt
0,2
0,1
0,1

2.18 Vrijkomende secundaire grondstoffen uit werken
Een aparte categorie secundaire grondstoffen die hier niet onbenoemd mag
worden gelaten wordt gevormd door de grondstoffen die vrijkomen bij werken
('tertiaire grondstoffen'). Bij onderhouds- en verbeteringswerkzaamheden aan
bestaande constructies komen vaak secundaire grondstoffen vrij ('tertiaire
grondstoffen'). Hieronder vallen ook grondstoffen die nu niet meer mogen
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worden gebruikt zoals lood- en koperslakken, teerkalkstabilisatie of
asbesthoudend puin.
Deze zullen in de meeste gevallen opnieuw worden gebruikt in het werk of in
andere werken van dezelfde opdrachtgever of aannemer ('werk met werk
maken')- Er is geen landelijke informatie over hoeveelheden 'tertiaire
grondstoffen' bekend, maar geschat wordt dat het om aanzienlijke
hoeveelheden gaat. Gedacht kan worden aan enkele honderdduizenden tot
enkele miljoenen tonnen per jaar.
Wanneer voor grondstoffen hergebruik min of meer ingeburgerd is (zoals bij
asfalt, grond, verhardingselementen) dan is de markt ingesteld op een aanbod
aan dergelijke grondstoffen en zal de vraag naar primaire grondstoffen niet
dalen.
Juist voor de 'tertiaire' grondstoffen kan het goed voorkomen dat hergebruik uit
werken nog maar weinig voorkomt omdat de meeste werken waarin een
grondstof voorkomt nog niet aan groot onderhoud of sloop toe zijn. Dit kan het
best worden geïllustreerd aan de hand van wegfunderingsmaterialen. Vroeger
werden wegen in Nederland vaak niet voorzien van een steenfundering; dit is
pas algemeen gebruikelijk sinds enkele decennia. Momenteel wordt bij
onderhoud of verbetering van bestaande wegen vaak een fundering aangelegd.
Naar schatting wordt zelfs 5/6 van het totale gebruik aan funderingsmateriaal
gebruikt bij onderhoud of verbetering van bestaande wegen [22]. Wanneer de
nieuwe generatie wegen na 2000 aan groot onderhoud toe zal zijn, zal geen
nieuw funderingsmateriaal nodig zijn. Verwacht wordt daarom dat de vraag
naar nieuw funderingsmateriaal op termijn zal gaan dalen. In onderstaande
figuur is dit geschetst.
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O
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Figuur 7. Schets van het verloop van de behoefte aan funderingsmateriaal. De behoefte
aan nieuw funderingsmateriaal bij onderhoud daalt op termijn doordat steeds vaker
wegen worden onderhouden die al gefundeerd zijn.
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3.

Resultaten

3.1

Overzicht van de productie en afzet van secundaire
grondstoffen

toelichting
overig

overig

waterbouw

beton/asfalt

fundering

ophoging

alzet

aanbod in
Nederland

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aanbod aan secundaire
grondstoffen en de toepassingen ervan. Om de tabel overzichtelijk te houden
zijn de toepassingen enigszins geclusterd ten opzichte van hoofdstuk 2.
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3.2

Verdringingseffecten

3.2.1 Mogelijkheden voor onderlinge verdringing van secundaire
grondstoffen
Indien het aanbod aan secundaire grondstoffen voor een bepaalde toepassing
stijgt tot boven de vraag naar grondstoffen dan kan het aanbod niet worden
afgezet en treedt dus geen extra besparing op. Afhankelijk van de situatie moet
de overproductie aan secundaire grondstof op andere wijze worden hergebruikt
of alsnog gestort. Dit wordt verdringing genoemd.
Helaas levert een eenvoudige vergelijking van de aanbodcijfers in §Overzicht
van de productie en afzet van secundaire grondstoffen3.1 met de vraag naar
primaire grondstoffen niet het gewenste inzicht. Vaak zijn namelijk de
toepassingsmogelijkheden van secundaire grondstoffen begrensd ten gevolge
van de geldende technische of milieuhygiënische eisen. Daardoor kunnen
secundaire grondstoffen niet in 100% van de behoefte aan grondstoffen
voorzien. Om te achterhalen of verdringing een rol speelt moet rekening
worden gehouden met de geldende eisen. Daarom zal bij de beschrijving van
verdringingsmogelijkheden worden ingezoomd op deelmarkten.
niet-constructief ophoogmateriaal
De vraag naar niet-constructief ophoogmateriaal is op landelijk niveau niet
bekend. De 'koopkrachtige vraag' is echter klein omdat in veel gevallen gewerkt
kan worden met lokaal vrijkomende (schone) grond. In de praktijk blijkt dan ook
dat er vaak een overproductie van niet-constructief ophoogmateriaal is; soms
wordt het op creatieve wijze gebruikt bij de herinrichting van een project.
Hierdoor zal het opwaarderen van materiaal dat nu als niet-constructief wordt
beschouwd tot constructief materiaal leiden tot een besparing op ophoogzand.
Overigens is bewerking van deze uiterst goedkope materialen meestal
economisch nauwelijks haalbaar. Wel kan worden gedacht aan het verfijnen van
civieltechnische normen: de Nederlandse eisen voor constructief
ophoogmateriaal zijn vrij strikt vergeleken met die in andere landen.
constructief ophoogmateriaal
De markt voor constructief ophoogmateriaal is zeer groot: ca. 76 Mton/j [37].
De aangeboden secundaire grondstoffen die vallen in categorie 1 van het
Bouwstoffenbesluit kunnen op deze markt zonder meer worden afgezet. In het
verleden is verondersteld dat in de deelmarkt voor categorie-2-materialen wel
een probleem zou kunnen bestaan. Uit onderzoek is echter gebleken dat,
technisch en milieuhygiënisch gezien, maximaal ca. 15 Mton/j kan worden
afgezet zodat dit probleem niet bestaat [22]. Daarbij moet wel bedacht worden
dat naast technische en milieu-randvoorwaarden ook aspecten zoals logistiek en
risico-beleving een rol spelen.
funderingsmateriaal
De markt voor funderingsmateriaal is niet precies bekend, maar geschat wordt
een omvang 14,5 Mton [22]. Zoals beschreven in paragraaf 2.18 zal de
marktomvang mogelijk gaan dalen Het geschatte aanbod is ....[nog niet in te
vullen vanwege ontbreken gegevens BSA]. Door een verschuiving van
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funderingsmaterialen naar hoogwaardiger toepassingen zal het aanbod
vermoedelijk
dan de vraag, zodat verdringingsverschijnselen
[nog niet
te zeggen wegens gebrek aan gegevens BSA].
grondstoffen voor beton en asfalt
De markt voor beton en asfalt moet verdeeld worden in grof toeslagmateriaal,
fijn toeslagmateriaal, vulstof en bindmiddel.
De groei van het aanbod vind vooral plaats in het grove toeslagmateriaal. De
totale markt hiervoor bedraagt ca. 25 min ton per jaar [59]. Wel moet bedacht
worden dat de secundaire grondstoffen niet in alle gevallen grind kunnen
vervangen. Voor hoogwaardige beton- en asfaltsoorten is het vooralsnog niet
mogelijk secundaire grondstoffen te gebruiken. De vraag naar normale betonen asfaltsoorten is echter veel groter dan die naar hoogwaardige zodat dit geen
probleem hoeft te vormen. Ook kunnen soms technische grenzen worden
gesteld, bijvoorbeeld maximale vervangingspercentages: momenteel wordt in
het algemeen niet meer dan 20% puingranulaat toegepast in beton, omdat er
anders meer cement bij moet.
Binnen de planperiode van SOD II worden geen problemen met verdringing
voorzien [nog niet onderbouwd wegens gebrek aan gegevens BSA].
Het aanbod aan secundair fijn toeslagmateriaal is vooralsnog beperkt [vooral
brekerzand BSA].
Voor vulstof is de situatie momenteel al zo dat de aangeboden secundaire
grondstoffen niet veel verder kunnen doordringen in de markt vanwege de
technische eisen. In de scenario's is hiermee rekening gehouden.
grondstoffen voor de waterbouw
Jaarlijks wordt ca. 1 Mton primaire breuksteen geïmporteerd. De lichte stijging
van het aanbod aan secundaire grondstoffen zal vermoedelijk opgevangen
kunnen worden door minder primaire grondstoffen te gebruiken.
••'•
Een probleem is eerder de acceptatie van secundaire grondstoffen door
waterkwaliteitsbeheerders. Daarnaast zouden verschuivingen in de techniek tot
veranderingen in de afzetmogelijkheden kunnen leiden: een verschuiving van
nieuwbouw naar onderhoud en verbetering en een verschuiving naar
natuurlijker oevers leiden tot een geringere behoefte aan nieuwe breuksteen.
overige: gips
De import van natuurgips bedraagt ca. 0,4 Mton/j [60]. Daarnaast wordt
momenteel 0,4 Mton/j RO-gips gebruikt. Het aanbod aan RO-gips daalt licht,
maar het aanbod aan fosfogips stijgt fors (dit staat niet in bovenstaande tabel
weergegeven vanwege de onzekere situatie rondom fosfogips). Als een groot
deel van de productie aan fosfogips - bijna 2 Mton/j - wordt opgewerkt tot gips
voor de bouw, dan kan verdringing van andere grondstoffen optreden. Dit gaat
overigens in het algemeen om primaire grondstoffen zoals kalksteen en
kalkzandsteenzand. Bedacht moet wel worden dat Nederland voor gips geen
gesloten systeem is. Dit betrekkelijk hoogwaardige materiaal wordt op WestEuropese schaal verhandeld.
overige
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Hier zijn geen belangrijke verschuivingen en lijkt verdringing minder voor de
hand te liggen.

3.2.2 Verdringing van secundaire grondstoffen door primaire
Een groot aanbod aan primaire grondstoffen uit secundaire ontgrondingen op
een kleine markt kan ook tot verdringing leiden. Er is in Nederland nauwelijks
behoefte aan klei uit baggerspecie, omdat zeer veel klei beschikbaar komt uit
natuurontwikkelingsprojecten (secundaire ontgrondingen). Daarom is het
onderzoek gericht op het afzetten van klei uit baggerspecie op de ophoogzandmarkt [50].
Langs de grote rivieren zal de komende jaren veel ophoogzand vrijkomen bij
natuurbouw- en waterbouwprojecten. Dit zou lokaal tot verdringen van
secundaire grondstoffen kunnen leiden. Dit lokale effect kan in deze landelijke
studie niet worden geanalyseerd.
De overige oppervlaktedelfstoffen worden momenteel vrijwel uitsluitend
gewonnen in primaire winningen. Voor grind en beton- en metselzand zal dit
veranderen vanwege de grote bijdrage vanuit de Maaswerken. Omdat deze
producten op de landelijke of Noordwest-Europese markt worden afgezet is
lokale verdringing een minder groot probleem. Het landelijk aanbod blijft
duidelijk kleiner dan de landelijke vraag, zodat er kwantitatief gezien voldoende
ruimte blijft voor secundaire grondstoffen. Toch is het niet uitgesloten dat een
ruime beschikbaarheid van primaire grondstoffen een negatieve invloed heeft
op de afzet van secundaire grondstoffen.

3.3

Overzicht additionele besparing
In onderstaand overzicht is terug te vinden wat de additionele besparing is in
2000 en 2015. Met additionele besparing wordt bedoeld de besparing die
optreedt boven het reeds bereikte niveau. Daarbij is asfaltbesparing verdeeld
volgens de volgende verdeelsleutel: ophoogzand 35%, kalksteen 5%, grind
55% (5% bitumen telt niet mee). Bedacht dient te worden dat de vrij
omvangrijke stroom producten uit bouw- en sloopafval nog niet in dit
overzicht is opgenomen.
De additionele besparing op kalksteen is vrijwel nihil. De hoogwaardige
secundaire grondstoffen die geschikt zijn voor kalksteenvervanging worden
inmiddels geheel toegepast.
De besparing op ophoogzand groeit snel door een stijgend aanbod van
laagwaardige secundaire grondstoffen zoals AVI-bodemas, baggerspecie en
grond uit boortunnels.
De besparing op grind groeit licht; de belangrijkste reden hiervoor is een
toenemend warm hergebruik van asfalt. De negatieve uitkomsten in het
ongunstige scenario worden veroorzaakt door de veronderstelde daling van
gebruik van hoogovenslak (minder asfaltbesparing, dus minder grindbesparing).
Dit is een weinig realistische berekening die zal worden bijgesteld als de
gegevens over bouw- en sloopafval beschikbaar zijn.
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4.

Conclusies en aanbevelingen
Zolang de gegevens over producten uit bouw- en sloopafval ontbreken is het
trekken van algemene conclusies uit dit cijfermateriaal niet goed mogelijk.
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Bijlage 1. Bespaarde hoeveelheden zand en asfalt door toepassing
van funderingsmateriaal

Voor de berekening van de uitgespaarde hoeveelheden funderingsmateriaal
wordt uitgegaan van onderstaande informatie:
Dichtheid ophoogzand: 1,8 ton/m 3
Dichtheid funderingsmaterialen: 2,1 ton/m 3
Dichtheid asfalt: 2,4 ton/m 3
Stand aard dikte fundering: 25 cm

In de berekeningen wordt verondersteld dat alle funderingsmateriaal onder
asfaltwegen wordt toegepast. In werkelijkheid bestaat een deel van het areaal
uit betonwegen en een deel uit elementenverhardingen. Enkele procenten van
het nieuwbouwareaal bestaan uit betonwegen. Ca. 10% van het funderingsmateriaal komt onder elementenverhardingen terecht [22].

De bespaarde hoeveelheid wordt berekend met de formule:
hoeveelheid besparing = dichtheid/dichtheid funderingsmateriaal *
* dikte/dikte funderingsmateriaal * hoeveelheid funderingsmateriaal

Type
funderingsmateriaal

Bespaarde
asfaltdikte in cm
[61]

Asfaltbesparing in
ton/ton *100%

Ophoogzandbesparing in ton/ton
* 100%

ongebonden

1

5%

82%

menggranulaat

3,5

16%

74%

betongranulaat en
hydraulisch
menggranulaat

5,5

25%

67%

slakkenmengsels

9,5

43%

53%

gebonden

10

46%

51%

Gebruik van gebonden funderingsmaterialen leidt tot extra gebruik van zand en
cement. Dit levert een bijdrage van 10-20% aan de totale massa van de
fundering en zou dus moeten worden meegeteld om te komen tot een
asfaltbesparing. Omdat hierdoor geen extra besparing optreedt, maar juist
primaire grondstoffen nodig zijn, is dit effect niet in de berekeningen
meegenomen. Om de effecten van het gebruik van zand en cement te kunnen
doorrekenen zou een complexer rekenmodel zoals Matflow nodig zijn.
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