BETON BLIJFT BETON
Het netwerk voor een oneindige toepassing van oud beton naar nieuw beton
Cementbouw Recycling heeft sinds 2012 gewerkt aan een hecht, landelijk netwerk van competente en
betrouwbare partners met wie wij intensief en langdurig samenwerken.
Het betreft partners, die:
 gespecialiseerd zijn in het produceren van
(secundaire) grondstoffen voor de betonindustrie.
 met elkaar hebben afgesproken om hun
(secundaire) grondstoffen op een duurzame wijze
geschikt te maken voor hergebruik in beton.
 investeren in de moderne scheidingstechnieken
en willen blijven investeren in innovaties.
 kennis en ervaringen met elkaar delen om de
betonindustrie de beste ondersteuning te bieden.
 weten waarover zij het hebben en die garant
staan voor wat zij doen.

Netwerk ‘Beton blijft beton’

Partners met een gezamenlijke ambitie:
100% van al het secundaire materiaal uit
beton wordt daadwerkelijk toegepast in
nieuw beton.

G e g a ra n d e e rd c i rc u l a i r
Uiteraard leveren wij op de afgesproken datum, de
afgesproken tijd én tegen de juiste kwaliteit en prijs.
Zo beschikken onze toeslagmaterialen over CEmarkering en zijn deze gecertificeerd conform
Beoordelingsrichtlijn 2506 'Recyclinggranulaten voor
toepassing in beton, wegenbouw, grondbouw en
werken'.
Daarnaast garanderen wij dat het betongranulaat dat door ons geproduceerd wordt, als secundaire
hoogwaardige grondstof weer wordt toegepast bij het maken van nieuw beton voor de betonmortel- en
betonproductenindustrie. En dat telkens opnieuw. Dat maakt beton oneindig recyclebaar. Hét principe
van de circulaire economie.
Beton blijft beton. Gegarandeerd!

Du u rz a a m aa nb es t ed en
50% minder primair grondstoffengebruik is de ambitie
die in het Rijksbrede programma Circulaire Economie
‘Nederland circulair in 2050’ is vastgelegd. Daarnaast
is door Rijksoverheid in haar beleid aangegeven in 2030
circulair te werken. De duurzaamheidsambities van
provinciale en gemeentelijke overheden zijn eveneens
hoog. Tijd voor bestuurlijke en beleidsmatige
stakeholders om deze ambities kracht bij te zetten en
duurzaamheid in hun inkoopbeleid c.q. aanbestedingen
te implementeren en te waarderen.
Uiteraard kunnen wij ondersteunen bij het formuleren
van duurzame aanvragen in de bestekken. Hierbij heeft
Cementbouw een nauwe samenwerking met Bouw
Circulair waardoor verzekerd kan worden dat alle uit de sloopwerken vrijkomende betonpuin, ook
daadwerkelijk als secundaire grondstof hoogwaardig toegepast kan worden in de vorm van
betongranulaat als grindvervanger in nieuw beton.
Fi n a n ci ël e s t im u l a ns
Het belang van circulair ondernemen en het nastreven van efficiënter omgaan met grondstoffen wordt
onderschreven door de overheid. Ondernemers die investeren in milieuvriendelijke apparatuur en
technieken kunnen rekenen op een fiscaal voordeel via de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de
Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL).
In de Milieulijst 20201 van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is code E6311 'Duurzaam beton
met ten minste 30% gerecycled content' opgenomen. Deze regeling is al sinds 2017 van kracht en is als
stimulerende maatregel ingevoerd om het toepassen van betongranulaat in nieuw beton te bevorderen.
Meer info: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
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