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1 Betoninfra 
 

Door de Roos Groep is vanaf 2019 het sector- en keteninitiatief omarmd door deel te 
nemen aan het platform betoninfra en dan in het bijzonder onder de werkgroep 
aannemers van betonwegen. https://www.betoninfra.nl/aannemers-betonwegen 
 
Naast algemene aspecten is ook duurzaamheid een van de pijlers van dit platform. 
Op 18 september 2019 is hierbij deelgenomen aan een bijeenkomst in Woerden. 
 
Met name zijn tijdens de tweede bijeenkomst in februari 2020 de LCA’s opgesteld, 
waar de Roos Groep actief aan heeft meegewerkt en ook is informatie overgedragen 
over Ramac die ten opzichte van de traditionele wegverharding een 65 % CO2-
emissiereductie geeft. 
Dit product is inmiddels ontwikkeld en is al op diverse plaatsen toegepast. 
 
Ook vindt er op dit moment ook nog uitbreiding plaats met betrekking tot glasvezel 
(fiberdowells) wapening, dat ook een initiatief is dat verder is uitgezet en hiervoor is 
een aparte website ( https://fiberdowels.com) opgezet. 
Ook dit is in deze werkgroep besproken. 
 
Daarnaast is beoordeeld met behulp van de het overzicht op website van het SKAO of 
er nog initiatieven zijn die voor de Roos Groep interessant zijn om aan deel te nemen. 
Met name via Bouwend Nederland en dan met name voor de betondivisie zijn 
regelmatig initiatieven die interessant zijn voor de Roos Groep zoals, bijeenkomsten 
met de duurzame adviseurs, het symposium tijdens de Infratech. 
 
Het thema duurzaamheid van dit platform betoninfra wordt hieronder nader toegelicht 
en de specifieke CO2-eisen zijn hieronder specifiek weergegeven. Zie voor meer 
informatie de website https://www.betoninfra.nl/aannemers-betonwegen 
 
Duurzame wegen maken op efficiënte wijze gebruik van natuurlijke grondstoffen, met 
respect voor de leefomgeving gedurende de volledige levenscyclus; ze verbeteren de 
transportmogelijkheden voor de gehele gemeenschap; ze leveren sociaal-
maatschappelijke diensten op vlak van mobiliteit, veiligheid en comfort door middel van 
doordachte keuzes in het ontwerp, de aanleg, het onderhoud, de renovatie en sloop. 
 

 

https://www.betoninfra.nl/aannemers-betonwegen
https://fiberdowels.com/
https://www.betoninfra.nl/aannemers-betonwegen
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Het ligt voor de hand dat bij aanleg en reconstructie van de weginfrastructuur 
gekozen moet worden voor duurzame en onderhoudsarme constructies. Dat zorgt 
voor een vrijwel permanente beschikbaarheid. Betonverhardingen voldoen daaraan. 
Bij het afwegen van mogelijke constructies, moet niet alleen worden gekeken naar de 
aanlegkosten, maar vooral naar de onderhoudskosten over langere termijn. Geen 
onderhoud betekent minder files, minder oponthoud en minder onveilige situaties 
tijdens onderhoudswerkzaamheden. Bovendien leidt het tot lagere maatschappelijke 
kosten. 

Betonwegen en milieu 

 De milieukosten van betonwegen zijn gunstiger vanwege de lange levensduur; 

 Het milieu-effect van het verkeer gedurende de levensduur is ten minste 10 maal 
groter dan het milieu-effect van aanleg, onderhoud en uitgebruikname; 

 Het gemiddeld brandstofgebruik van vrachtverkeer op betonwegen is 2,35% lager 
in vergelijking met asfaltwegen; 

 De CO2-emissiebeperking door brandstofbesparing door vrachtverkeer 
compenseert de CO2-emissie van het cement van de betonnen rijstrook in 50% 
van de levensduur; 

 De blijvende vlakheid en oppervlaktetextuur van betonverhardingen maken 
brandstofbesparing over langere tijd mogelijk; 

 Gedurende de gehele levensduur van een betonverharding is de CO2-opname 
door het beton gelijk aan 10-25% van de CO2-uitstoot voor de productie van het 
benodigde cement voor de betonverharding; 

 Uitloging van schadelijke stoffen uit de betonverharding is minder dan de 
hoeveelheden aanwezig in mineraalwater; 

 Beton is geschikt voor het aanleggen van vloeistofdichte verhardingen; 

 Beton is een inert materiaal, is 100% recyclebaar en hoogwaardig te 
hergebruiken; 

 60% van de grove granulaten voor betonwegen kan vervangen worden door 
gerecycled beton; 

 Licht gekleurde wegverhardingen dragen bij aan de beperking van de opwarming 
('urban heat-island effect') en aan de beperking van smog.  

 
 

2 Status van de RaMaC wegverharding 
 
RaMaC is het innovatieve en duurzame type wegverharding van Cementbouw. Met de 
SQAPE geopolymeer technologie wordt de component cement in beton voor 100 % 
vervangen door minerale reststoffen, alkaliën en een activator. 
 
Opdrachtgevers zoeken naar mogelijkheden om wegen-autowegen en fietspaden- 
duurzamer aan te leggen om zodoende een positieve bijdrage te kunnen leveren aan 
milieuverbetering. Men kijkt daarbij naar de duurzaamheidselementen als CO2-uitstoot, 
MKI-score het gebruik van secundaire grondstoffen en circulariteit. 
 
Bij cementgebonden betonproducten komt relatief veel CO2 vrij. Bij wegen die worden 
aangelegd met RaMaC is het energie-intensieve cementproductieproces overbodig en 
daarmee kenmerkt deze wegverharding zich door een zeer lage CO2-emissie (65 % 
reductie) en een gehalveerde MKI-score. 
 



 
 
  

-  5  -   

Bij de productie van RaMac wordt onder andere gebruik gemaakt van secundaire 
grondstoffen. Het inzetten van deze waardevolle industriële residuen vermindert het 
gebruik van primaire grondstoffen. 
In het kader van circulariteit en om een nog grotere bijdrage te kunnen leveren aan de 
duurzaamheidsambitie van de opdrachtgevers kunnen de wegen die aangelegd zijn 
met RaMaC na de economische of technische levensduur weer worden verwijderd en 
kan het materiaal weer bewerkt worden voor een tweede leven. 
 

 
Op dit moment is het product aanwezig en het is tijdens een aantal beurzen 
gepromoot. Daarnaast is er promotiemateriaal aanwezig en er is een aparte website 
voor dit product opgesteld( https://www.cementbouw.nl/divisie/betonmortel/ramac-
wegverharding/ ). Nadeel is wel dat de centrales beperkt zijn die dit product kunnen 
leveren, waardoor afstand tot een centrale een probleem is. 

 
De gemeente Zeewolde had, als duurzaamste gemeente van Nederland, de primeur. 
Zij past RaMaC, zoals de nieuwe geopolymeerlijn van Cementbouw heet, toe bij de 
renovatie van het fietspad op de Gelderseweg.  
 
Het machinaal aanbrengen levert geen problemen op, mits men de juiste persoonlijke 
beschermingsmiddelen, zoals handschoenen en lange broeken. 
Handmatig aanbrengen moet worden voorkomen. 

 
Inmiddels worden weer nieuwe zaken aangeboden voor bepaalde aanbestedingen en 
zijn diverse offertes uitgezet. 

 
Het gebruik van Ramac heeft zeker levensvatbaarheid en zal worden voortgezet. 
Opvolging vindt plaats door de directeur en de accountmanager om het product verder 
in de markt te krijgen tezamen met Cementbouw. 
 
Hier wordt zoveel mogelijk ook gebruik gemaakt van de brancheverenigingen en het 
sectorinitiatief om het product te promoten bij de overheden. 
 
 

3 Status Fiberdowels 
 
Daarnaast is ook een initiatief van glasvezelwapening (fiberdowels) verder uitgebreid 
en ook dit wordt steeds beter toegepast.  
Met door het inzetten van de website en promotie bij de Concrete Day 2019 in België is 
de toepassing vergroot. 
Dit initiatief is  het toepassen van glasvezel wapening in plaats van staalbewapening. 
Ook levert dit een minder dikke betonlaag op, waardoor ook hier een CO2-besparing 
aanwezig is. 

 
 

https://www.cementbouw.nl/divisie/betonmortel/ramac-wegverharding/
https://www.cementbouw.nl/divisie/betonmortel/ramac-wegverharding/

