Op het veebedrijf wordt veel
gewerkt met beton, voor
onder meer de sleufsilo en
de erfverharding. Beton is er
in heel veel kwaliteiten.
En ook voor gebruikt beton
is er markt.

D

am Beton in het Friese Akkrum
is geen kleintje als het over
beton gaat. De opslagcapaciteit
beslaat maar liefst 10 hectare. Directeur
Henk Dam weet alles van het product.
“Kijk, deze betonplaten zijn afkomstig
van een Russisch vliegveld, ze werden
gebruikt voor de start- en landingsbanen”,
vertelt hij. De platen zijn van de allerhoogste kwaliteit, zelfs de ruitjesprofielen
zijn door de jaren heen nog nergens versleten. Dam Beton verkoopt de platen aan
onder meer agrariërs die er hun erf mee
willen verharden. Gebruikte betonplaten
kosten ongeveer 60 tot 70 procent van de
nieuwprijs. Met name de transportkosten
maken tweedehandsbeton relatief duur.
Verderop in de opslag liggen nieuwe keerwanden voor sleufsilo’s, in verschillende
maten. Ook die zijn van topkwaliteit.

Henk Dam
Henk Dam op een partij gebruikte betonplaten van uitmuntende kwaliteit.
De partij is afkomstig van een Russisch vliegveld.
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Dam adviseert voor agrarisch gebruik
altijd te kiezen voor de hoogste kwaliteit
(grote dichtheid). De zure perssappen van
de kuilen mogen het product immers niet
aanvreten en het product moet twintig
jaar meegaan. Ook tweedehandskeerwanden zijn leverbaar. Hier ligt de prijs eveneens op 60 tot 70 procent van de nieuwwaarde. Dam adviseert veehouders zich
bij de aanschaf van betonproducten goed
te laten informeren over de sterkteklasse
en de kwaliteit van de bewapening (een
druksterkte van C55/67 is goed). “Aan de
buitenkant is dat er niet vanaf te zien.
Vraag de specificaties dus aan uw leverancier. Er zijn heel veel soorten beton op de
markt en even zoveel kwaliteiten.”

Erfverharding
Erfverharding met klinkers is veruit het
goedkoopst. Klinkers kosten ongeveer een
derde van betonplaten. Het nadeel van
klinkers is dat ze een zeer vaste ondergrond vereisen, anders treedt al gauw
verzakking op. Herstraten kost veel tijd
en arbeid, terwijl een verzakte betonplaat
daarentegen relatief eenvoudig weer
recht gelegd wordt. “Vanwege de ondergrond leggen we in Friesland vaker betonplaten als erfverharding. Op de hardere
Drentse gronden worden daarentegen
ook veel klinkers gelegd”, vertelt Dam.
Betonplaten doen het ook goed op de
tweedehandsmarkt, mits ze gaaf zijn
uiteraard. Dit in tegenstelling tot klinkers:
die raak je tweedehands aan de straat
stenen niet kwijt. Met het transport erbij
worden ze haast duurder dan nieuwe.
Een derde mogelijkheid is het storten van
los beton. Het grote voordeel is dat
hoogteverschillen mooi kunnen worden
overbrugd. Het storten van los beton is
zo’n 20 tot 30 procent duurder dan verharding met betonplaten. Verder is het
moeilijk te verwijderen. Ten slotte is er
nog het asfalt dat alleen interessant is bij
echt grote oppervlakten. Dan is het goedkoper dan beton. <
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Alleen de beste
kwaliteit beton

