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Miscanthus-beton
Bij verduurzaming van de buitenruimte is beton in het algemeen niet de grondstof 
die je wilt toepassen. Bij het maken van beton wordt cement toegevoegd en dat 
zorgt voor een substantiële CO2 uitstoot. Daarnaast wordt bij betonelementen 
gebruik gemaakt van wapeningsstaal en ook het gebruik van deze fossiele grondstof 
moeten we met elkaar terugdringen. Ook in de betontechnologie hebben de laatste 
jaren spraakmakende innovaties plaatsgevonden, die inmiddels met succes in de 
buitenruimte worden toegepast. Zo worden betonproducten geproduceerd met 
restproducten: gerecycled olifantsgras en betonpuingranulaat (van zand- tot 
grindfractie). In biobased prefabbeton wordt circa een halve m³ los gestorte 
miscanthus (olifantsgras) per m³ beton opgeslagen! Deze grassoort wordt o.a. 
geteeld in de directe omgeving van Schiphol en wordt gebruikt om ganzen te weren 
van de start- en landingsbanen.

Daarnaast dragen de unieke betonproducten bij aan een aanzienlijke reductie van 
CO2 in de atmosfeer. Enerzijds door het (her)gebruik van miscanthus, een grassoort 
die zich onderscheidt door een bovenmatige opname van CO2. De plant zet deze 
CO2 om in de vezels die voor zeer lange tijd als vulstof worden opgesloten in deze 
producten. Daarbij wordt een zeer weloverwogen betonrecept toegepast om de 
milieu-impact van de circulaire, biobased producten te verlagen. Een belangrijk 
argument, zeker wanneer je weet dat 5% van alle CO2 die wereldwijd door toedoen 
van de mens in de atmosfeer terechtkomt, afkomstig is van de cementindustrie. Er 
heeft een Levenscyclusanalyse van het materiaal plaatsgevonden en dus is een MKI 
berekening beschikbaar.

CO2 opslag
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Onze partner Bio Bound start de cyclus door afvalstoffen als secundaire 
grondstoffen te verwerken in nieuwe, hoogwaardige betonproducten. Met het Bio 
Bound Take Back System conformeren we ons bindend aan de gedachte van de 
circulaire economie. De producten nemen we aan het eind van hun levensduur 
terug. We zorgen ervoor dat ze verwerkt worden tot nieuwe biobased circulaire 
betonproducten. Zo werken we in co-makership met partners om te komen tot een 
gesloten kringloop (productie-gebruik-verwerking-productie-gebruik). Alle 
producten worden geleverd met het Take Back System certificaat.

In de buitenruimte wordt het unieke miscanthus-beton inmiddels toegepast voor 
straatmeubilair, faunapassages, prefab fundatie-elementen, (geluid)schermen, 
barriers, grasbetontegels en park- en zitranden. Daarnaast zijn we slagvaardig als 
het gaat om de levering van projectspecifiek maatwerk. Niet zelden werken we 
samen met architecten en ontwerpers aan onderscheidende elementen. Hierbij 
komen we ook tot combinaties met andere materialen uit onze portfolio zoals hout, 
bamboe en/of composieten.

De wereld veranderd. De betonindustrie zeer zeker ook. Zo werden gerecycled 
olifantsgras en betonpuingranulaat (van zand- tot grindfractie) basisgrondstoffen 
voor nieuwe prefab betonelementen, waarmee het toepassen van beton in de 
buitenruimte inmiddels ook past binnen de duurzaamheidsdoelstellingen van 
overheden. Opslag van CO2 en hergebruik zijn kernwaarden van de nieuwe 
betonindustrie en bieden voor toepassing in de buitenruimte ongekende 
mogelijkheden.

Gesloten kringloop

Standaard en maatwerk

Overtuigend duurzaam

Kenmerken

Lange levensduur

MKI-waarde beschikbaar

Biobased prefabbeton: circa een halve m3 los gestorte miscanthus per m3 beton!

Circulair: Gebruik van secundaire grondstoffen gerecycled olifantsgras en 
betonpuingranulaat (van zand- tot grindfractie)

Aanzienlijke reductie van CO2

Uitstekend recyclebaar

Levering met Take Back System certificaat

KIWA gecertificeerd

Onderhoudsarm

Beschikbaar in verschillende standaard producten

Materiaaltoepassing voor maatwerk mogelijk

Onderdeel van hybride oplossingen

Meer informatie over Miscanthus-beton?

De Verschilmakerij vertelt je graag meer over de productie, het gebruik en de 

duurzame voordelen van Miscanthus-beton.

Neem contact op via info@deverschilmakerij.nl
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